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ÖNSÖZ

Akademi ve sinema dünyasını ortak bir platformda buluşturan Uluslararası Suç ve Ceza
Film Festivalinin Festivalimizin geçen yılki ana teması ''darbe dönemleri ve geçmişle
yüzleşme'' olarak belirlenmişti. Film gösterimleri, sergiler, müzik dinletileri ve çalışma
atölyelerinin yanı sıra, bilim insanlarının, sinema sanatçılarının, STK temsilcilerinin,
yazarların ve öğrencilerimizin katılımıyla çeşitli akademik etkinlikler gerçekleştirilmişti.
Büyük acılara yol açan darbe dönemlerinin, ortaya çıkış nedenleri ve bu süreçlerde
yaşananlar sorgulandı. Ne olmuştu? Niçin olmuştu? Bir kez daha olmaması için neler
yapılmalıydı? Bu zor sorulara akademi ve sinema perspektifinin farklı bakış açılarıyla
cevap bulmaya çalışırken, geçmişle yüzleşme modelleri konusunda, görüş ve tecrübe alış
verişinde bulunduk. Etkileri halen devam eden sancılı dönemler hakkında, birilerini veya
bir kesimi özellikle suçlu gösterme amacı taşımadık. Her görüşün özgür bir biçimde ifade
edilebilmesi ve tartışmaların objektif bir ortamda sürdürülmesi için tüm gayretimizi
gösterdik. Bu nedenledir ki bireysel, siyasi ve sosyal açıdan büyük travmalarla ilgili
tartışmalar, büyük bir olgunluk içinde geçti. Bu da bizi hem sevindirdi, hem de geleceğe
ilişkin ümitlerimizi güçlendirdi.
2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalinin ikinci yılında da, insanlığın önemli
sorunlarından birini ele almak istedik. Bu nedenle ana tema olarak “Kadına Yönelik
Şiddet ve Ayrımcılık” konusunu tercih ettik. Çünkü kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık
olan bir dünyada, şiddetin ve ayrımcılığın diğer türlerinde önlenemeyeceği kanısındayız.
Çünkü kadın erkek eşitliliğinin ve özel olarak kadın haklarının etkin biçimde hayata
geçmediği bir toplumda, genelde insan haklarının ve demokrasinin gelişmesinin de
mümkün olmayacağını düşünüyoruz.
Bu yılda ana temayı hukuki, sosyo-ekonomik ve siyasal açılardan, ele alarak,
konuşacağız, tartışacağız. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık sorununu, hukukun ve
sinemanın perspektifinden anlamaya ve çözümler üretmeye gayret edeceğiz. Altı gün
sürecek akademik program kapsamında, akademisyenler, STK temsilcileri, aktivistler,
yazarlar, sinema sanatçıları ve basın mensupları tebliğ sunacak.
Festival kapsamında “Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Forumu” 26
Eylül-1Ekim 2012 tarihinde gerçekleşecek. Sempozyum, panel ve konferanslar şeklindeki
bu akademik etkinliklerde sunulacak tebliğleri, Türkçeye tercüme ederek orijinal
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metinleriyle yayınlamak istedik. Böylece hem tartışmaların daha verimli geçmesini hem
de tebliğlerin başta araştırmacılar olmak üzere geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını
arzuluyoruz. Akademik etkinlikteki tüm sunum ve tartışmaları özellikle kadına bu konuda
karar verme ve uygulama makamlarında olanlara ulaştıracağız. Çünkü Türkiye Kadına
Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık konusunda ve kadın haklarıyla ilgili olarak başta anayasa
olmak üzere çok sayıda kanuni düzenleme yapılmıştır. 12 Nisan 2011 tarihinde kabul
edilen "Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet ile Mücadele Sözleşmesi", Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmıştır. Sözleşme ilk
olarak Türkiye tarafından imzalanmış ve onaylanmıştır. Daha sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin 8 Mart 2012 tarihinde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun’u kabul etmiştir. Tüm kanuni düzenlemelerdeki ileri adımlara
rağmen, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili uygulamalar henüz
yeterince etkin olarak hayata geçememiştir. İster hukuki Planda ister uygulama alanında
olsun eksikliklerimizi tespit etmek ve bunlara çözüm bulmanın ancak diğer ülkelerle bir
karşılaştırma yaparak mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle diğer ülkelerden
ve Türkiye’den katılarak tebliği sunanlara, bu tebliğleri Türkçeye çeviren ve yayımında
katkıda bulunanlara sonsuz teşekkür ediyorum.
En iyi dileklerimle

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

2

PREFACE

Dear Passengers of Law and Cinema,
We are so happy to accomplish the II. International Crime and Punishment Film Festival.
Last year, the main theme of Our Festival, that brings together the world of academia and
cinema, was determined as “The Period of Coups and Confronting the Past”. In addition
to film screenings, exhibitions, music concerts and workshops, a variety of academic
activities were carried out with the participation of scientists, cinema artists, NGO
Representatives, writers and students. The origin of the Coups which caused great
sufferings and the events taking place during this period were all questioned. What had
happened? Why did they happen? What should be done to prevent it from ever happening
again? While we sought answers to these difficult questions from an academic and
cinematic perspective, we have made an exchange of views and experiences on the ways
of confronting the past. We did not have the intent to blame some people or a segment
about these painful periods whose effects are ongoing. We did our best to maintain an
environment in which every opinion could be expressed freely and every discussion could
be made in an objective way. This is why discussions on individual, political and social
major traumas were conducted with great maturity. This made us so happy and also
strengthened our hopes for the future. I would like to thank everyone who attended and
supported our Festival which gathered great attention in Turkish and International Media.
During the second year of our Festival, we wanted to address one of the major problems
of the mankind and therefore we have chosen the subject “Violence and Discrimination
against Woman” as our main theme. This is mainly because in a world where violence
and discrimination against woman exists, we believe that other types of violence and
discrimination cannot be prevented as well. We also believe that in a society where
gender equality and especially women’s rights have not become a reality, the
improvement of human rights and democracy, in general, will not be possible.
As in last year, our talks and discussions will be addressing the socio-economic and
economic aspects of the main theme. We will try to understand the problem of violence
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and discrimination against woman and find solutions from the perspective of law and
cinema.
Within the academic program which will last for six days, academics, NGO
representatives, activists, writers, cinema artists and press members will have the
opportunity to express their ideas. A total of 98 people, 58 from Turkey and 40 from
other countries, will participate in this program.
During the Festival, 61 long films, 22 documentaries and 55 short films from 42 countries
will be shown. The program has also two separate selections, each having 36 short films.
People, who watch these movies on violence and discrimination against women, will
have the opportunity to see the various aspects of the problem, discuss and inquire by
participating in the academic programs on the same subject. There will be films not only
on the main theme, but also in the categories of The Pending Law and Human Rights,
Crime Stories, Justice Scale, Panorama. In the “International Golden Scale Film
Competition,” long and short film awards and Academic and Cinema Honor Awards will
be given out.
Through the events taking place in International Crime and Punishment Film Festival, we
want to support the initiatives on seeking solutions to the problem of “Violence and
Discrimination against Woman”, and we also would like to raise the universal awareness
of the issue. We thank to the Municipality of Başakşehir, our main sponsor, and the Prime
Ministry Promotion Fund, the Ministry of Culture and Vestel for giving financial support
for our Festival which is a unique science, culture and art Fest from many aspects. We
invite everyone to watch, listen and discuss.
Between 26th September- 1th October 2012 “The Prevention of Violence and
Discrimination Against Women Forum” will be held in the scope of the festival. We
would like to have both the original and translated versions of the papers published that
will be presented during the symposiums. Thus, we aim to lead more effective
discussions as well as providing to researchers and wide range of readers with this
publication. We will submit these all presentations and discussions especially to the
decision-maker and practitioner authorities since Turkey has many regulations in
constitution and other provisions on the issue of Violence and Discrimination Against
Women. Convention on Elimination of All Forms of Violence against Women of 12
April 2011 which was opened to signature in İstanbul on 11 May 2011. Turkey was the
fist country to sign and ratify the Convention. Turkish Grand National Assembly has
taken into force “Protection of Family and Prevention of Violence against Women Code”.
Despite all these further attempts in these legislations, a practice has not yet been
effective regarding preventing violence and discrimination against women. We are in the
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opinion that, to detect the problems and find solutions whether in the legal or practicing
manner can be possible by comparing this with the other countries. For this reason, I
would like to thank those who come from other countries and from Turkey to present and
those who translated these presentations into Turkish and those who contributed to
publication.
Best regards,
Prof. Dr. Adem Sözüer
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AKADEMİK PROGRAM
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Öğle Yemeği: 12.30 – 13.30
3. PANEL
ŞİDDET VE AYRIMCILIK OLAYLARINA İLİŞKİN DENEYİMLER
Yönetici: Hülya Gülbahar
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Tebliğler 13.30 – 14.30
Konuşmacılar:
- Deniz Tuna (Mor Çatı)
- İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu)
- Gülsen Ülker
Tartışma: 14.30 – 14.50
Kahve Arası: 14.50 – 15.10
4. PANEL:
KADINA KARŞI VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK
KURUMSAL POLİTİKALAR
Yönetici: Prof. Dr. Adem Sözüer
Tebliğler:15.10-15.50
Konuşmacılar:
- İsmet Yıldız Polat
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
- M. Nursuna Memecan
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Tartışma 15.50 – 16.10
Kahve Arası 16.10 – 16.30
5. PANEL
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIĞI ÖNLEMEYE İLİŞKİN
MİLLELERARASI SÖZLEŞMELER
Yönetici: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Tebliğler: 16.30 – 17.30
Konuşmacılar
- Dr. Gülay Arslan Öncü
Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Bir Enstrüman Olarak Kadınlara Karşı
Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
-Dr. Neslihan Akün
BM Sözleşmeleri
- Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer
Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcığa İlişkin AİHM İçtihatları
Tartışma: 17.30 - 17.50
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27 Eylül 2012 Perşembe
İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu
6. PANEL
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİR YALANMI?
Yönetici: Prof. Dr. Bengi Semerci
Tebliğler 09.30 – 10.30
Konuşmacılar
- Atilla Dorsay
Türk Sineması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Nasıl Bakıyor?
- Prof. Dr. Şahika Yüksel
Evde ve Sokakta Direnen Cinsiyetçilik
- Prof. Dr. Dilek Cindoğlu
Evdeki Şiddet, Adalet ve Toplumsal Cinsiyet
Tartışma: 10.30 – 10.50
Kahve Arası: 10.50 – 11.10
7. PANEL
CEZA KANUNLARI KADINI ŞİDDETE KARŞI NASIL VE NE KADAR
KORUYOR?
Yönetici: Prof. Dr. İzzet Özgenç
Tebliğler: 11.10 – 12:10
- Doç Dr. Caner Yenidünya
Türk Ceza Kanunu'nda Kadının Cinsel İstismarına Yönelik Suç Tipleri
- Doç. Dr. İbrahim Dülger
Kadına Karşı Cinsel Suçlar
- Araş. Gör. Sertaç Işıka
Cinsel Suçlarda Değişen Perspektif
Tartışma: 12.10 – 12.30
Öğle Yemeği: 12.30 – 14.00
8. PANEL
YARGI ve SANAT DİLİNDE KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK
Yönetici: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
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Tebliğler: 14.00 – 15.20
- Yrd. Doç. Dr. Şenay Kara
Yazınsal/Sanatsal Toplumsal Cinsiyet Temsilleri: Yapısökücü Eşitsizlik Okumaları
- Dr. Şirin Aydıncık
Kadının adı var: Soyadından boşanmaya yargı kararlarında ayrımcılık
- Fatma Benli
Kadın Hakları Lehine Değişen Yasaların Yargı Kararlarına Yansı(yama)ması
- E. Hakim İzzet Doğan
Yargı Kararlarında Kadına Haklarına Bakış
Tartışma: 15.20-15.40
Kahve Arası: 15.40- 16.00
9. PANEL
REKLAM VE KADIN
Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal
Tebliğler: 16.00 – 17.00
Konuşmacılar:
- Doç. Dr. Emrehan İnal
Türk Reklam Hukuku Mevzuatında Cinselliğin İstismarı
- Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya
Beden Politikaları ve Reklamda Kadın
- Levent Erden
Reklam Dünyası Kadına Nasıl Bakıyor
Tartışma: 17.00 – 17.20
28 Eylül 2012 Cuma
İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu
10. PANEL
HUKUKİ PERSPEKTİFTEN KADIN HAKLARI
Yönetici: Prof. Dr. Bahri Öztürk
Tebliğler: 09.00 – 10.00
Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Philip Kunig
Devletler Hukukunda Kadının Korunmasına İlişkin Normlar Eksiklikler ve Bakış Açıları
- Prof. Dr. Elke Gurlit
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Türk ve Alman Hukukunda Fuhuşun Yasal Çerçevesinin Karşılaştırılması
- Dr. Şeyda Emek
Almanya’da Mağdurun Ev İçi Şiddete Karşı Korunmasına Dair Kanun Koyucunun
Faaliyetleri
Tartışma: 10.00 – 10.20
Kahve Arası: 10.20 – 10.40
11. PANEL
KADIN BEDENİ: SUÇ KONUSUMU?
Yönetici: Prof. Dr. Mahmut Koca
Tebliğler: 10.40-11.40
- Prof. Dr. Sigrid Boysen
İnsan Ticareti Konusunda Avrupa Hukuku Sınırları
- Prof. Dr. Hakan Hakeri
Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti Suçu
- Dr. Liane Wörner
Kadının Bedeni Üzerinde Tasarrufunun (Yeni)Sınırları
Tartışma:11.40-12.00
Kahve Arası: 12.00. 12.20
12. PANEL
KADINA YÖNELİK “TÖRE” “NAMUS” SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇLARI
Yönetici: Prof. Dr. Hakan Hakeri
Tebliğler: 12.20 - 13.00
Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Mahmut Koca
Türk Ceza Hukukunda Töre Saikiyle Öldürme
- Dr. Erol Pohlreich
Alman Ceza Hukukunda Töre Saikiyle Öldürme
Tartışma: 13.00-13.20
Öğlen Yemeği:13.20-14.30
SEMPOZYUM
DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR?
BEŞ KITADAN ÜLKE RAPORLARI
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1. Oturum: 14.30 – 16.10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülçin Grasinger
Tebliğler: 14.30 – 15.30
Konuşmacılar
- Şili / Prof. Dr. Salvador Millaleo Hernandez
- Avusturya / Işık Şeyma Genç - Ümmügülsüm Deveci
- Irak / Hiba Hadi Bakir
Tartışma: 15.30 – 16.00
Kahve Arası: 16.00-16.30
28 Eylül 2012 Cuma
ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AÇILIŞ TÖRENİ
Tören Paneli 16.30-18.00
SUÇU: KADIN OLMAK
CEZASI: MÜEBBET
Yönetici:
Prof. Dr. Bengi Semerci
Konuşmacılar:
Türkan Şoray
Selim İleri
Zeki Demirkubuz
Kokteyl: 18.00-19.30
Açılış Konuşmaları: 19.30- 20.00
Sinema Onur Ödülü Töreni
Açılış Filmi Gösterimi: 20.00-21.30
Twiggy / Dal Gibi (Yönetmen: Emmanuelle Millet)
Yer: Hukuk Fakültesi Amfi-I
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

29 Eylül 2012 Cumartesi
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KADINA KARŞI AYRIMCILIĞIN VE ŞİDDETİN OLMADIĞI BİR
TÜRKİYE’YE GÜNAYDIN
09.00 – 09.30
Konuşmacılar
Prof. Dr. Adem Sözüer
Arş. Gör. Abdullah Batuhan Baytaz
Arş. Gör. Tuba Kelep
Kahve Arası: 09.30 – 09.50
SEMPOZYUM
DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR? BEŞ
KITADAN ÜLKE RAPORLARI
2. Oturum 09.50 – 10.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilal Elver
Tebliğler: 09.50 – 10.30
- Amerika Birleşik Devletleri / Prof. Dr. Helene Silverberg
- Arnavutluk / Monika Kocaqı
Tartışma: 10.30 – 10.45
Kahve Arası: 10.45 – 10.55
3. Oturum : 10.55 – 11.50
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayça Akkayan-Yıldırım
Tebliğler:10.55 – 11.35
Konuşmacılar:
- Kanada / Ms. Almas Jiwani
- İran / Maliheh Dadkhah
Tartışma: 11.35 – 11.50
Öğle Yemeği 11.50 – 13.00
4. Oturum : 13.00 – 14.20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günseli Gelgel
Tebliğler: 13.00 – 14.00
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Konuşmacılar:
- Fransa / Binnaz Topaloğlu
- İspanya / Alberto Alonso Rimo
- Brezilya / Prof. Dr. Dimitri Dimoulis – Prof. Dr. Ana Lucia Sabadell
Tartışma: 14.00 – 14.20
Kahve Arası: 14.20 – 14.40
5. Oturum : 14.40 – 16.00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melikşah Yasin
Tebliğler: 14.40 – 15.40
Konuşmacılar:
- Macaristan / Zsolt Szomora
- Hindistan / Dr. V.S. Elizabeth
- Güney Kore / Prof. Dr. Cho Byungsun
Tartışma: 15.40 – 16.00
Kahve Arası: 16.00 – 16.20
6. Oturum : 16.20 – 17.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı
Tebliğler: 16.20 – 17.20
- Polonya / Prof. Dr.Włodzimierz Wróbel
- Yunanistan-Dr. Sofia Giovanoglou
- Romanya / Dr. Madalina Voican Avram
Tartışma: 17.20 – 17.40
30 Eylül 2012 Pazar
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu
SEMPOZYUM
DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR? BEŞ
KITADAN ÜLKE RAPORLARI
7. Oturum : 09.00 – 10.20
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zekeriya Kürşat
Tebliğler: 09.00 – 10.00
- Rusya-Dr.Natalia Makarova
- Slovenya- Dr. Katja Filipcic - Dr. Matjaz Ambroz
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- Portekiz – Yrd. Doç. Dr. André Lamas Leite
Tartışma: 10.00 – 10.20
Kahve Arası: 10.20 – 10.40
8. Oturum : 10.40 – 12.00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emrehan İnal
Tebliğler: 10.40 – 11.40
- Meksika-Dra. Sara Perez Kasparian
- Hollanda-Lily Sprangers
- İtalya- Doç. Dr. Vittorio Manes
Tartışma: 11.40 – 12.00
Öğlen Yemeği: 12.00 – 13.00

9. Oturum : 13.00 – 14.20
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Semih Gemalmaz
Tebliğler 13.00-14.00
- Prof. Dr. Stephen Thaman
Feminist Hareket Sonucu Amerika’da Cinsel Saldırı Suçunun Unsurlarının ve Cinsel Suç
Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Usulün Değişimi
- Gary Sowards
Amerika’da Kadın ve Ölüm Cezası
- Dorothy Ehrlich
Amerika’da Kadının Medeni ve İnsan Haklarının Korunması: Amerikan Sivil
Özgürlükler Birliğinin 30 yıllık Faaliyeti
Tartışma 14.00 – 14.20
Kahve arası 14.20 – 14.40
10. Oturum : 14.40 – 16.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Stephan Thaman
Tebliğler: 14.40 – 15.40
Yönetici:
- Prof. Dr. Mohammed Akida
Mısırda Kadına Yönelik Öldürme suçları
- Dra. Patricia Olamendi
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Meksikada Kadına Yönelik Öldürme Suçları
- William Locke
Eşlerini Öldüren Kadın ve Erkeklerin Anglo-Amerikan Hukukunda Ele Alınışı
Tartışma: 15.40 – 16.00
Kahve Arası:16.00-16.20
13. PANEL:MEDENİ KANUN REFORMLARINDA KADIN VE AİLE
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Akkanat
Tebliğler: 16.20-17-20
- Prof. Dr. Tatjana Josipovic
Hırvat Hukukunda Eşler Arasındaki Mülkiyet İlişkileri
- Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Medeni Kanun Sürecinde Kadın Hakları
- Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Yürürlüğü
Tartışma 17.20 - 17.40
1 Ekim 2012 Pazartesi
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu
14. PANEL: ŞİDDET: NORMALLEŞEBİLİR Mİ? MAZUR GÖRÜLEBİLİRMİ?
Yönetici: Prof. Dr. Ayşe Dinn
Tebliğler: 09.00 – 09.40
- Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı
Şiddetin Normalleştirilmesi Süreci ve Aile İçi Şiddet
- Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Kadına Yönelik Şiddetin Mazereti Olabilir Mi?
Tartışma 09.40 – 10.00
Kahve Arası:10.00- 10.15

KONFERANS 10.15-10.45
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ VE HUKUKTA
CİFTE STANDART
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Yönetici: Prof. Dr. Nihat Bulut
Konuşmacı:
- Prof. Dr. Hilal Elver
Tartışma:10.45 - 11.00
Kahve Arası: 11.00-11.15
SİNEMACILAR FORUMU
SİNEMA SANATININ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA BAKIŞI
11.15-12.30
Yönetici: Ayşe Böhürler
- Angela Winkler
- Uta Monika Arning
- Yeşim Ceren Bozoğlu
Tartışma: 12.15-12.30
Öğle Yemeği: 12.30-13.30
PANEL
İŞ HAYATINDA KADIN
Yönetici: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
Tebliğler: 13.30 – 14.30
Konuşmacılar
- Selma Akdoğan (KADİGER)
- Aslı Şahin (Oyuncu)
- Özlem Bozkurt Gevrek (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel
Müdürü)
Tartışma: 14.30 - 14.50
Kahve Arası: 14.50 – 15.10
KAPANIŞ PANELİ
MEDYADA KADIN: ARKA SAYFADAN ÜÇÜNCÜ SAYFAYA
Yönetici: Prof. Dr. Bengi Semerci
Tebliğler 15.10 – 16.30
Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Davut Dursun
- Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu
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- Ayşe Böhürler
- Oral Çalışlar
Tartışma: 16.30 – 17.00

ULUSLARARASI
SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ ALTIN TERAZİ FİLM YARIŞMASI ÖDÜL
TÖRENİ
1 Ekim 2012 Pazartesi
18.30-22.00
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ACADEMIC PROGRAM
26 September 2012
İstanbul University Doctorate Hall
1. PANEL
FIGHT AGAINST LEGAL INEQUILITIES AND ACHIEVEMENTS
Moderator: Pınar İlkkaracan
Speeches: 08.30 – 10.00
Speakers:
Sema Kendirci (Turkish Women Union)
Hülya Gülbahar (KADER/End to Violence Platform)
Alev Sezen (Bilka Woman Research Center)
Gökçe Ayata (Bilgi University Human Rights Law Research Center)
Discussion: 10.00 – 10.20
Coffee Break: 10.20 – 10.40

2. PANEL
THE BEST INTERNATIONAL EXAMPLES ON THE PREVENTION OF
VIOLENCE AND DISCRIMINATION AGAINST WOMAN
Moderator: Fatma Benli
Speeches: 10.40 – 11.40
Speakers:
Dr. Selma Acuner ( UN Global Civil Society Organizations Advisory Board Member)
Pınar İlkkaracan (The Human Rights of Woman)
Berrin Sönmez ( Başkent Woman Platform Association)
Nazik Işık ( Women’s Solidarity Foundation)
Discussion: 11.40 – 12.00
Lunch: 12.00 – 13.00

3. PANEL
EXPERIENCES ON VIOLENCE AND DISCRIMINATION
Moderator: Hülya Gülbahar
Speeches: 13.00 – 14.00
Speakers:
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Deniz Tuna (Mor Çatı)
İlknur Üstün (Woman Coalition)
Gülsen Ülker
Discussion: 14.00 – 14.20
Coffee Break: 14.20 – 14.40

4. PANEL
CORPORATE POLICIES ON THE PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST
WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE
Moderator: Prof. Dr. Adem Sözüer
Speaches : 14.40-15.40
Speakers :
Olcay Baş (Ministry of Familiy and Social Policies General Manager of the Status of
Woman)
Dr. Yusuf Solmaz Balo (Ministry of Justice Legislation Management)
Nursuna Memecan (Chair of the Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of
the Council of Europe)
Discussion 15.40 – 16.00
Coffee Break 16.00 – 16.20
5. PANEL
INTERNATIONAL AGREEMENTS ON THE PREVENTION OF VIOLENCE
AND DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
Moderator: Prof. Dr. Ayşenur Tütüncü
Speeches: : 16.20 – 17.20
Speakers
Dr. Gülay Arslan Öncü (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women as an Instrument to Combat Violence Against Women)
Dr. Neslihan Akün (UN Conventions)
Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer (ECtHR Jurisprudence on Violance Against Women )
Discussion: 17.20 - 17.40
27 September 2012
İstanbul University Doctorate Hall
6. PANEL
IS SOCIAL GENDER DIFFERENCE A LIE?
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Moderator: Prof. Dr. Bengi Semerci
Speeches 09.30 – 10.30
Speakers:
Atilla Dorsay
"How does Turkish Cinema Regard Gender Equality?"
Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Dilek Cindoğlu
"Violence in at the Home, Justice and Gender"
Discussion: 10.30 – 10.50
Coffee Break: 10.50 – 11.10

7. PANEL
HOW AND HOW MUCH DOES CRIMINAL LAW PROTECT THE WOMAN
AGAINST VIOLENCE?
Moderator: Prof. Dr. İzzet Özgenç
Speeches: 11.10 – 12.10
Doç Dr. Caner Yenidünya
(A General Overview on the Types of Crime Concerning the Exploitation of Woman in
Turkish Criminal Code)
Doç. Dr. İbrahim Dülger ( Sexual Crimes Against Woman)
Araş. Gör. Sertaç Işıka (Changing Perspective on Sexual Crimes)
Discussion: 12.10 – 12.30
Lunch: 12.30 – 14.00

8. PANEL
DISCRIMINATION AGAINST WOMAN IN JUDICIAL AND ARTISTIC
LANGUAGE
Moderator: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Speeches: 14.00 – 15.20
Speakers:
Y. Doç. Dr. Şenay Kaya
“Literary/Artistic Representations of Gender: Deconstructive Readings of Inequality”)
Dr. Şirin Aydıncık
“Woman does have a Name: Discrimination in Judicial Decisions From Surname to the
Divorce”
Av. Fatma Benli
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“The (Non) Influence of the Laws that have Been Changed in the Favor of Women on the
Judicial Decisions”
İzzet Doğan ( Judge)
“The perspective of the Judicial Decisions towards Women Rights”
Discussion: 15.20-15.40
Coffee Break: 15.40 - 16.00

9. PANEL
ADVERTISEMENT AND WOMAN
Moderator: Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal
Speeches 16.00 – 17.00
Speakers:
Doç. Dr. Emrehan İnal
The Abuse of Sexuality in Turkish Advertisement Law Legislation
Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya
Body Politics and Woman in Advertising
Levent Erden
How are Women Viewed in the World of Advertising
Discussion: 17.00 – 17.20
28 September 2012
İstanbul University Doctorate Hall
10. PANEL
WOMAN RIGHTS FROM THE LEGAL PERSPECTIVE
Moderator: Prof. Dr. Bahri Öztürk
Speeches: 09.00 – 10.00
Speakers:
Prof. Dr. Philip Kunig
Norms, Deficiencies and Perspectives Concerning the Protection of Women in
International Law
Prof. Dr. Elke Gurlit
Legal Framework of the Exercise of Prostitution: A German-Turkish Comparison
Dr. Seyda Emek
"Lawmaker’s Activities on the Protection of the Victims Against Domestic Violence
in Germany"
Discussion: 10.00 – 10.20
Coffee Break: 10.20 – 10.40
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11. PANEL
THE BODY OF WOMAN: IS IT A SUBJECT OF CRIME?
Moderator: Prof. Dr. Mahmut Koca
Speeches: 10.40-11.40
Prof. Dr. Sigrid Boysen
European Law Borders concerning Human Trafficking
Prof. Dr. Hakan Hakeri
The Crime of Human Trafficking for Prostitution
Dr. Liane Wörner
(New) borders of the Women Possession on Her Body
Discussion: 11.40-12.00
Coffee Break: 12.00- 12.20

12. PANEL
HONOUR KILLINGS
Moderator: Prof. Dr. Hakan Hakeri
Speeches: 12.20 - 13.00
Speakers:
Prof. Dr. Mahmut Koca
Honour Killings in Turkish Criminal Law
Dr. Erol Pohlreich
Honour Killings in German Criminal Law
Discussion: 13.00-13.20
Lunch: 13.20-14.30

SYMPOSIUM
WHAT DOES WORLD FAMILY DO AGAINST VIOLENCE AND
DISCRIMINATION?
-COUNTRY REPORTS FROM 5 CONTINENT1. Session: 14.30 – 16.10
Moderator: Prof. Dr. Gülçin Grasinger
Speeches: 14.30 – 15.30
Speakers:
Chile - Dr. Salvador Millaleo Hernandez
Austria- Işık Şeyma Genç - Ümmügülsüm Deveci
Iraq -Hiba Hadi Bakir
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Discussion: 15.30 – 16.00
Coffee Break: 16.00-16.30
INTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL
OPENING CEREMONY
Ceremony Panel 16.30-18.00
CRIME: BEING WOMAN
PUNISHMENT: LIFE SENTENCE

Moderator:
Prof. Dr. Bengi Semerci
Speakers:
Türkan Şoray
Selim İleri
Zeki Demirkubuz
Cocktail: 18.00-19.30

Opening Speeches: 19.30- 20.00

Festival Opening Film Screening: 20.00-21.30
Twiggy (Director: Emmanuelle Millet)
Place: Law Faculty Amfi-I
29 September 2012
İstanbul University Doctorate Hall
GOOD MORNING TO TURKEY IN WHICH THERE IS NO VIOLENCE
AGAINST WOMAN
09.00 – 09.30
Speakers:
Prof. Dr. Adem Sözüer
Arş. Gör. Abdullah Batuhan Baytaz
Arş. Gör. Tuba Kelep
Coffee Break: 09.30 – 09.50
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SYMPOSIUM
WHAT DOES WORLD FAMILY DO AGAINST VIOLENCE AND
DISCRIMINATION?
-COUNTRY REPORTS FROM 5 CONTINENT2. Session 09.50 – 10.45
Moderator: Prof. Dr. Hilal Elver
Speeches 09.50 – 10.30
Speakers:
USA Report- Prof. Dr. Helene Silverberg
Albania - Monika Kocaqi
Discussion: 10.30 – 10.45
Coffee Break: 10.45 – 10.55
3. Session : 10.55 – 11.50
Moderator: Yrd. Doç. Dr. Ayça Akkayan-Yıldırım
Speeches 10.55 – 11.35
Speakers:
Canada- Ms. Almas Jiwani
Iran- Maliheh Dadkhah
Discussion: 11.35 – 11.50
Lunch: 11.50 – 13.00
4. Session : 13.00 – 14.20
Moderator: Prof. Dr. Günseli Gelgel
Speeches: 13.00 – 14.00
Speakers:
France- Binnaz Topaloğlu
Spain- Alberto Alonso Rimo
Brazil- Prof. Dr. Dimitri Dimoulis – Prof. Dr. Ana Lucia Sabadell
Discussion: 14.00 – 14.20
Coffee Break: 14.20 – 14.40
5. Session: 14.40 – 16.00
Moderator: Doç. Dr. Melikşah Yasin
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Speeches: 14.40 – 15.40
Speakers:
Hungary -Zsolt Szomora
India-Dr. V.S. Elizabeth
South Korea- Prof. Dr. Cho Byungsun
Discussion: 15.40 – 16.00
Coffee Break: 16.00 – 16.20
6. Session: 16.20 – 17.40
Modarator: Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı
Speeches: 16.20 – 17.20
Poland-Prof. Dr.Włodzimierz Wróbel
Greece-Dr. Sofia Giovanoglou
Rumania-Dr. Madalina Voican Avram
30 September 2012
İstanbul University Doctorate Hall
SYMPOSIUM
WHAT DOES WORLD FAMILY DO AGAINST VIOLENCE AND
DISCRIMINATION?
-COUNTRY REPORTS FROM 5 CONTINENT7. Session: 09.00 – 10.20
Modarator: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Speeches: 09.00 – 10.00
Speakers:
Russia-Dr.Natalia Makarova
Slovenia- Darja Rabzelj
Portugal-Assit. Prof. Dr. André Lamas Leite
Discussion: 10.00 – 10.20
Lunch: 10.20 – 10.40
8. Session : 10.40 – 12.00
Modarator: Doç. Dr. Emrehan İnal
Speeches: 10.40 – 11.40
Mexico-Dra. Sara Perez Kasparian
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Netherlands-Lily Sprangers
Italy- Doç.Dr. Vittorio Manes
Discussion: 11.40 – 12.00
Lunch: 12.00 – 13.00
9. Session : 13.00 – 14.20
Moderator: Prof. Dr. M. Semih Gemalmaz
Speeches: 13.00 – 14.00
Prof. Dr. Stephen Thaman
"The Transformation of the Elements of the Crime of Rape and the Procedural
Protections of Rape Victims in the U.S. as a Result of the Feminist Movement"
Gary Sowards
Women and Death Penalty in America
Dorothy Ehrlich
Protecting the Civil and Human Rights of Women in the U.S.: The Activities of the
American Civil Liberties Union over the last 30 years".
Discussion: 14.00 – 14.20
Coffee Break: 14.20 – 14.40
10. Session: 14.40 – 16.00
Moderator: Prof. Dr. Stephen Thaman
Speeches: 14.40 – 15.40
Prof. Dr. Mohammed Akida
Women Homicide in Egypt
Dr. Patricia Olamendi
Women Homicide in Mexico
William Locke
The Treatment of Men and Women Who Kill Their Mates in Anglo-American Law
Discussion: 15.40 – 16.00
Coffee Break: 16.00-16.20

13. PANEL: WOMAN AND FAMILY IN CIVIL CODE REFORMS
Modarator: Prof. Dr. Halil Akkanat
Speeches: 16.20 – 17.20
Prof. Dr. Tatjana Josipovic
Matrimonial Regimes in Croatian Law
Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
Woman Rights in the Turkish Civil Code Process
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Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal
Enforcement of the Acquired Properties Regime
1 October 2012
İstanbul University Law Faculty
14. PANEL: VIOLENCE: CAN IT BE NORMALISED? CAN IT BE EXCUSED?
Moderator: Prof. Dr. Ayşe Dinn
Speeches: 09.00 – 09.40
Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı
Normalisation of Violence Process and Domestic Violence
Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Can There Be Any Excuse for Violence Against Woman?
Discussion: 09.40 – 10.00
Coffee Break: 10.00- 10.15

CONFERENCE
11.15-11.45
VIOLENCE AGAINST WOMAN IN COMPARATIVE PERSPECTIVE AND
DOUBLE STANDARD IN LAW
Moderator: Prof. Dr. Nihat Bulut
Speaker:
Prof. Dr. Hilal Elver
Discussion: 10.45 - 11.00
Lunch: 11.00-11.15
FILMMAKERS FORUM
VIOLENCE AND DISCRIMINATION AGAINST WOMEN FROM THE
PERSPECTIVE OF CINEMA ART
11.15-12.15
Modarator:
Uta Monika Arning
Yeşim Ceren Bozoğlu
Discussion: 12.15-12.30
Lunch: 12.30-13.30
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PANEL
WOMAN IN BUSINESS LIFE
Modarator: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
Speeches: 13.30 – 14.30
Speakers
Selma Akdoğan (KADİGER)
Aslı Şahin ( Player) Working Conditions of Woman in Sets
Özlem Bozkurt Gevrek (Director General of the Ministry of Family and Social Policies
the Status of Women)
Economic Violence Against Woman
Discussion: 14.30 - 14.50
Coffee Break: 14.50 – 15.10
CLOSING PANEL
WOMAN IN MEDIA: FROM THE BACK PAGE TO THE THIRD
Modarator: Prof. Dr. Bengi Semerci
Speeches: 15.10 – 16.30
Speakers:
Prof. Dr. Davut Dursun
Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu
Ayşe Böhürler
Oral Çalışlar
Discussion: 16.30 – 17.00

INTERNATIONAL
CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL GOLDEN SCALE FILM
AWARD CEREMONY
1 October 2012 Monday
18.30-22.00
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HUKUKİ EŞİTSİZLİKLERE KARŞI MÜCADELE VE KAZANIMLAR

Av. Sema Kendirci Uğurman
Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı

Ülkemizde hukuki eşitsizliklere karşı mücadele, kadın mücadelesinin tarihidir ve
Cumhuriyet öncesinde başlayan kadın hareketi, Cumhuriyetin ilanından sonra örgütlü,
yaygın ve geniş kesimleri etkileyen bir boyut kazanmıştır.
Eşitlik talebinin temeli olan seçme ve seçilme hakkını içeren bir tüzükle daha
1923 yılında bir Kadınlar Partisi (Kadınlar Halk Fırkası) kurmak üzere harekete geçen
kadınlar, buna izin verilmemesi üzerine, 1924 yılında Kadınlar Birliği adı ile Dernek
olarak örgütlenmişler ve sosyal, siyasal ve ekonomik alanların tümünde eşitlik istemi ile,
her hakkın kazanılmasında ve toplumda duyarlılık oluşturulmasında önder ve öncü rol
oynamışlardır.
Bu girişle başladığımız kadın mücadelesinin kazanımları tarihini, belki bu güne
kadar olan süreçte üç döneme ayırmak mümkün olabilir.
Örgütlü mücadelenin başlangıcı olarak adlandırabileceğimiz ve Cumhuriyetin
kuruluşu sırasındaki birinci dönemde, hukuki eşitsizliklerin önlenmesi ile ilgili gerçek
anlamda ilk yasal düzenleme 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Yasadır ve daha o
tarihlerde, ilk ve tek örgütlü kadın gücü olan Kadınlar Birliği, bu yasa hazırlıklarında
müdahil olmak için, taleplerini içeren tasarılar hazırlayarak, dönemin adalet bakanı
Mahmut Esat Bozkurt’la görüşmeler yaparak, çalışmalara katılma yollarını aramışlardır.
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Hak mücadelesini anlatmak için bu denli önceye gidişimin bir nedeni, bu tarihin
unutulması ve giderek öğrenilmemesi için çok önemli çabaların gösterildiğini öğrenmiş
olmaktır. İkinci nedeni ise, örgütlü kadın mücadelesinin başlangıcı olan bu geçmişin
bizden titizlikle saklanması için, cumhuriyet tarihini her anlatanın cümleye başlarken
“kadınlara hakları altın tepsilerde sunuldu ve onlar kıymetini bilmediler” sözcüklerinin
altında gizlenen tarihi çarpıtma gayretleridir. Bu konuda diğer yayınların yanı sıra, çok
önemli bir araştırmanın sahibi olan ve özellikle yararlandığımız Sn. Yaprak
Zihnioğlu’nun “Kadınsız İnkılap” adlı kitabını en önemli kaynak olarak göstermek bir
vefa borcumuzdur.
Bu tarihi öğrendikten sonra biliyoruz ki; bize hiç bir hak altın tepsiler içinde
sunulmamıştır ve tam tersi bu uğurda mücadele eden, örgütlenen, yayınlar yapan, sürekli
toplantılar ve mitingler düzenleyen kadınları görünmez kılmak için özel çabalar sarf
edilmiştir. Gazetelerde kadınların hak talepleri ile ilgili yayınlanan yazılar, aşağılayıcı ve
küçümseyen karikatürler, rüştünü ispat etmediği düşünülen kadının konumunu
hatırlatmak için sürekli olarak gündemde tutulmuştur. Aleyhine başlatılan karalama
kampanyaları ile örgütten ayrılmak zorunda bırakılan Kadınlar Halk Fırkası kurucusu
ve Türk Kadınlar Birliği’nin ilk Genel Başkanı Nezihe Muhittin’in hayatı buna özel bir
örnektir.
Ancak şu da kesindir, Cumhuriyetin modernleşme, çağdaşlaşma ve batıya uyum
düşüncesi ile kadın mücadelesinin birlikteliği, ciddi anlamda kazanımların elde
edilmesini sağlamış, büyük bir hukuk reformu ile kadına, toplumsal yaşamda ikinci
planda ve bağımlı bir rol veren dinsel kuralların yerini laik kuralların alması sonucu,
kadını toplumsal yaşamda var edebilen eşitlikçi yaklaşımla yeni yasal düzenlemeler
yapılmıştır.
Kadınlar evlilik, boşanma, velayet, veraset gibi konularda, erkekle eşit haklara
sahip hale gelmiş, başta, önce yerel yönetimlerde, sonra TBMM’nde seçme ve seçilme
hakkı olmak üzere, İş Kanunu , Emeklilik Kanunu gibi sosyal nitelikteki yasalara,
kadınlarla ilgili eşit işe eşit ücret anlayışı yerleştirilip, sağlık açısından da daha koruyucu
ve gözetici hükümler yasal düzlemde hayata geçmiştir.
Çok partili döneme geçiş ve devamında, bu düzenlemelere “en iyisi yapıldı zaten
anlayışı” ile çok uzun yıllar dokunulmamış, ellili ve altmışlı yıllar boyunca yeni oluşan
kadın örgütlenmeleri, genel olarak yardım dernekleri nitelikleri ile öne çıkmıştır. Ancak
bu yıllarda kadına kocasının arkasında olmayı öğütleyen ve sosyal etkinlik olarak da
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yardım derneklerinde görev alınması tavsiyelerinde bulunulan konumu, bizim ikinci
dönem olarak adlandırabileceğimiz yetmişli yıllardan itibaren kadın hareketinde
dünyadaki gelişmelere de paralel olarak bir atılımın başlangıcı olmuştur.
Kadın örgütlenmelerindeki gelişimin hız kazanması ile mücadele hedefleri de
değişmiş, öncelikle Yasalarda kadın-erkek eşitliğini sağlayacak, mevcut Medeni
Yasadaki cinsiyet hiyerarşisine de dikkat çekilerek, Ceza Yasası da dahil olmak üzere
olmak üzere, yeni düzenlemelerin hayata geçmesi talepleri, yine Türk Kadınlar Birliği
tarafından dile getirilip tartışmaya açılmıştır.
Örneğin; Türk Ceza Yasasındaki kadının ve erkeğin zinasını düzenleyen ve ceza
uygulamasında çok önemli eşitsizlik göstergesi olan maddelerin ilk gündeme getirilmesi
o döneme rastlayan bir çalışmadır.
Bunun yanı sıra Medeni Yasadaki özellikle “Aile Hukuk” bölümüne ve “Koca
Ailenin Reisidir” diye başlayan tüm düzenlemelere karşı çıkış ve bu konuda tartışmaların
açılmasının sağlanması da Medeni Yasanın uzun yıllar sürecek değiştirilme çabalarının
öncüsü olmuştur
Üçüncü dönem diyebileceğimiz asıl gelişim ve ortak eylemler bin dokuz yüz
seksenden itibaren hız almış ve bu güne kadar çok ciddi kazançların hayata geçmesini de
sağlamıştır. Başlangıç olarak
“Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ‘nin imzalanması kadın hakları
mücadelesine yasal anlamda çok temel bir Uluslararası güvence sağlamıştır.
Yoğun eylemlilik “Dayağa Hayır” sloganı ile ve şiddetle mücadele bazında
başlatılmış, kadın hareketi, siyasi iktidarlara ve kanun koyucuya kadına yönelik şiddetin
%90’lara varan boyutunu göstererek, bu gerçeğin kabulünü sağlamış ve 4320 sayılı
Ailenin Korunmasına Dair Yasa 1998 yılında çıkarılmak zorunda kalınmıştır.
Bu arada yetmişli yılların devamı olmak üzere, Türk Kadınlar Birliği’nin
başlattığı “Yasalar Önünde Tam Eşitlik “Kampanyası çerçevesinde Medeni Yasa ve Ceza
Yasasındaki kadını ikinci sınıf konumda tutan ve ciddi eşitsizlikleri içeren maddelerinin
de değiştirilmesi çalışmalarına örgütlü biçimde katılımlar genişlemeye başlamıştır. Bu
konuda mücadeleyi güçlendiren diğer gelişim de, yerel kadın örgütlerinin giderek
çoğalması ve mücadeleye ülke düzeyinde yaptıkları geniş katkı olmuştur.
Kendisinin dahi kuruluş yasası bulunmayan “Ulusal Mekanizma” Kadının
Statüsü (ve Sorunları) Genel Müdürlüğü kadın sivil toplum örgütlerini çatısı altında bir
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araya getirmek konusunda ciddi çabalar sarf etmiş ve o tarihlerde bu kurum, bünyesinde
kurduğu ve işlerliğini ve katılımı sağladığı hukuk, eğitim, sağlık gibi komisyonların
çalışmalarının sonuçlarında ortaya çıkan kadın sivil toplumun taleplerini, Yasama
organına ileten bir köprü rolü de üstlenmiştir.
Böylece, kadın hareketi, kadının kendi ayakları üstünde durmasını sağlayacak ve
onu bağımlılıktan kurtararak, özgür bir birey olabilmesi için, gerekli olan eğitiminin
eksikliğini özellikle kız çocuklar yönünden görünür kılmış ve acil tedbirler alınması
hususunda duyarlılık gelişmesini sağlamıştır.

Nitekim 1995 yılında Pekin’de yapılan 4.Dünya Kadın Konferansına katılan
Türkiye 2000 yılına kadar ülkede okuma yazma bilmeyen kadın kalmaması için özel
önlemler alacağı hususunda taahhütte de bulunmuştur. Bu konferansa kadın sivil toplum
örgütlerinin de geniş katılımı, haklar ve eşitlik mücadelesindeki perspektiflerini
genişletmiş, uluslararası işbirliklerine de kapı açmıştır.
Pekin’den sonra, ülkedeki gelişmelerin değerlendirilmesini ve çözüm önerilerini
de içeren
Pekin+5 raporlarını birlikte hazırlayan kadın örgütleri, o tarihten beri
Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesine her dört yılda bir sunulması gereken
gölge/alternatif raporları hazırlayan Türkiye CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulunu
da oluşturmuşlardır.
Toplumsal gelişmenin gerisinde kalan yasalarda, kadını ikinci sınıf konumda
tutan tüm hükümlerin kaldırılması ve çağdaş normlara uyarlanması için, kadının hak
ettiği yere gelmesine engel olan her türlü yasakçı zihniyet ve güçlere karşı, otuz yıla
yakın bir kadın mücadelesinin sonunda (Cedaw’ın imzalanması sırasında konulan
çekinceler de kaldırılarak) yeni Medeni Yasanın 2002 yılında yürürlüğe girmesi
sağlanmış ve Aile hukukunda kadın, haklar ve yükümlülükler konusunda erkekle eşit
konuma getirilmiş, bu yasanın uygulayıcısı olarak da Aile Mahkemelerinin kuruluşu
gerçekleştirilmiştir.
Kadın örgütlerinin en büyük başarılarından bir diğeri de; Ceza Yasasının sistemi
içinde kadını ailenin ve toplumun malı olarak gören anlayışın, kadını birey olarak gören
anlayışla yer değiştirmesini sağlayarak cinsel suçlarla ilgili yeni düzenlemelerin hayata
geçmesini sağlamaları olmuştur.
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Anayasanın eşitliği düzenleyen 10.maddesine, devletin kadın-erkek eşitliğinin
hayata geçmesi için her türlü tedbirin alınması ile ilgili yükümlülüğünü getiren bir
hüküm yerleştirilmiş 90.maddede yapılan düzenleme ile de uluslararası sözleşmelerin iç
hukuka etkisi arttırılmıştır.
Kadın mücadelesinin kazanımları arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün
Teşkilat Yasasının çıkartılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonunun kurulması çalışmaları da çok önemli bir yer tutmaktadır.
Ancak tüm bu düzenlemeler için verilen mücadele sırasında gözlemlediğimiz çok
önemli bir husus, siyasi İktidarların hangi dönemde olursa olsun bu hakları asla gönül
rızası ile ve bu ülke kadını hak ettiği için vermeye yanaşmamış olmaları gerçeğidir.
Yani demokrasimizin gelişmesi ve kadınların eşit temsil ve eşit katılımla söz ve
karar mekanizmalarında var olmasının sağlanması bir gereklilik değilmiş de, sanki
birilerinin gözüne girmek için ya da varlığı ile sadece övünebilmek için yapılmıştır.
Bu anlayışın getirdiği sonuç da, kadın örgütlerinin uzun vadeli ve sorunları kalıcı
olarak çözmek üzere öngördükleri bir takım taleplerinin yerine getirilmemesi, yapılan
her yasal düzenlemede eksik ya da sakat bir yan bırakılması olmuştur.
Örneğin; Ceza Yasasının değiştirilmesi sürecinde yaşananlar sanırım herkesin
hafızasındadır. Uluslar arası belgelere geçen ve halen Türkiye’nin bir ayıbı olarak
değerlendirilen ve üstelik kadına yönelik en büyük şiddet olan namus cinayetlerine engel
olabilecek bir düzenleme, amaca hizmet etmeyecek şekilde yapılmış, Medeni Yasanın
yürürlük hükümlerindeki mal paylaşımları ile ilgili düzenlemenin 17 milyon evli kadını
korumayacak şekilde hayata geçmesi ayrı bir sorun olarak yaşanmıştır.
Yine çok yakın zamanda Anayasanın bir çok maddelerini değiştiren ve
referanduma sunulan düzenlemelerde Anayasanın Eşitlik başlıklı 10.maddesine yapılan
eklemelerdeki kadının konumunu, korunmaya muhtaç kesimle yan yana getiren anlayış
büyük sakıncalar içermekte ve derhal değiştirilmesi ve düzeltilmesi gereken bir sorun
alanı oluşturmaktadır. Ama siyasi irade maddenin bu hali ile “olumlu ayrımcılık
getirdim” diye övünmektedir.
Bu arada “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin imzalanması, şiddetle mücadelede
yine önemli bir uluslararası destek belge olarak hayata geçmiştir.
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Son dönemlerde, başta adı olmak üzere, tüm eksikliklerine rağmen olumlu
hükümler de içeren “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesine Dair Yasa”nın çalışmalarına tüm kadın örgütleri katılmış, gerçek anlamda
baskı grubu olma özellikleri ve kamu oyu yaratma ve lobi faaliyetleri ile, gerek siyasiler
nezdinde, gerekse yasama organında son derece etkili bir güç oluşturmuşlardır.
Ortak eylemler, ortak talepler, gücün birleştirilmesi ve örgütlü mücadelenin
başarısına bağlı olarak, kadının özgür düşünebilen, bağımsızlığının ve haklarının
bilincinde bireyler olarak, politikanın içine örgütlü ve aktif bir biçimde girmesi, yani
ülkenin ve kendi geleceğinde söz sahibi olabilmesinin sağlanması için Siyasi Partiler ve
Seçim Yasalarının değiştirilmesi talebi de yıllardır gündemimizdedir.
Tüm bu kazanımlara rağmen gelinen noktada kadını yeniden aile içinde
tanımlamaya ve konumunun aile içinde belirlenmesine çalışılan bir dönemden geçtiğimiz
de kesindir. Bu bakış açısı ile de kadının yaşam hakkına, bedensel bütünlüğüne, birey
olarak kazancı olan hak ve özgürlüklerine de yeni tanımlar getirilmeye çalışıldığı
ortadadır.
Kadını birey olarak kabul etmek istemeyen, ama sözüm ona demokrasiye geçiş
adı altında aileyi kutsayan ve yücelten söylemler ile, toplumda kadına yönelik kültürel
önyargıların ve CEDAW’a aykırı bir biçimde geleneksel rollerin yeniden canlandırılmaya
çalışılması sonucu kadının üreme hakkına, beden bütünlüğüne müdahale eden, akılla,
bilimle, insancıl ve evrensel dünya görüşüyle ilgisi olmayan ögelerin hortlamasına da
sebep olunduğu bilinmelidir.
Buna kadınlar açısından baktığımızda da aşağıdaki sonuç çok açıktır: Çağdaş
Dünyanın bir parçası olabilmeyi biz kadınlar Cumhuriyetin kuruluşundan beri
verdiğimiz eşitlik mücadelesi ile zaten hak etmiş durumdayız ancak yeter ki; seksen
yılı aşkın süreden beri, Türkiye'de kadınların verdiği eşitlik ve demokrasi mücadelesin
yalnız kadınların sorunu olmayıp toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile
gerçekleştirilebileceğinin farkına varılsın.
Kadının konumunun değişmesi, toplumun değişmesi ve gelişmesiyle eş
anlamlıdır. Çünkü demokrasi geliştikçe kadın haklarının genişleyeceği, kadın hakları
geliştikçe demokrasinin sağlam temellerine oturup kurumlaşacağı kesindir.
En önemlisi, kadının eşitlik mücadelesi, tüm dünyada da ancak ortak bilgilenme,
iletişim ve dayanışma sayesinde başarıya ulaşabilecektir.
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Yargı, Kadının Sırtından Sopayı, Karnından Sıpayı Eksik Etmiyor1

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Av. Deniz TUNA

Kadına yönelik şiddet, sanıyorum ilk kez 1987 yılında feministlerin başlattığı Dayağa
Karşı Kampanya ile gündemimize girdi ve buna neden olan da bir hakimin “kadının
sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” cümlesini içeren kararıydı.
Ardından cinsel tacize karşı mor iğne kampanyası ile birlikte kadına yönelik şiddet
feministler ve kadın hareketi tarafından görünür kılınmaya çalışıldı, çalışılıyor. Son
birkaç yılda kadın cinayetlerinin %1400 gibi bir oranla artmasının ardından bu kez “kadın
cinayetleri” bir kavram olarak dilimize yerleşti, erkekler lehine uygulanan yersiz ve
hukuka aykırı haksız tahrik indirimi kamuoyunda ve hukukçular arasında tartışılmaya
başlandı.
Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelenin önünde görünür görünmez pek çok engel
var. Görünür engelleri kaldırmaya yönelik birtakım yasal düzenlemeler yapılsa da, ki
bunlar da ideal ve sorunu çözücü hatta azaltıcı düzeyde değil, bu yasaların
uygulanmasında karşılaştığımız manzara, mücadelenin görünmez engeller üzerinde

1

2. Uluslararası Suç ve Ceza Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen 26 Eylül 2012 tarihli “Şiddet
Ayrımcılık Olaylarına İlişkin Deneyimler” konu başlıklı 3. oturumda Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
tarafından yapılacak sunum metnidir.
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yoğunlaştırılmasını zorunlu kılıyor. Yapacağım sunumda, Mor Çatı’ya başvuran
kadınların hem şiddet deneyimleri hem de şiddetten korunmaya çalışırken
yaşadıkları/yaşadığımız süreç dolayımıyla hukuk uygulamasına ilişkin pratikleri
aktarmaya ve bu örneklerden çıkan sonuçları yorumlamaya çalışacağım.
Kadına yönelik erkek şiddeti bir yandan cinayetler şeklinde artarak devam ederken diğer
yandan Mor Çatı’ya gelen başvurular üzerinden, zamana yayılan, daha sistematik bir
biçimde yaşatılan, kadına hayatı zindan etmek biçimine dönüşen bir şiddet biçiminin
arttığını gözlemleyebiliyoruz.
Kadına hayatı zindan etmekten ne kastediyoruz?
Pek çok örnekte fiziksel şiddetin yanında ağır ekonomik ve sosyal şiddet, psikolojik
şiddet iç içe yaşanıyor. Örneğin sürekli borçlanma, kadının kredi kartını kullanma, kadına
adına kredi çekme ve ödememe, kadının sosyal ilişkilerini denetlemeye çalışma, eve
gelen arkadaşlarına, komşularına, ailesine kötü davranma, hakaret etme ve elbette hafif
düzeyde darp etme gibi fiillerle kadını çaresizleştirme, yalnızlaştırma, yıldırma gibi bir
yöntem izliyorlar. Kadınlar her seferinde “belki bir daha yapmaz” umuduyla ya da
çaresizliğiyle bu sürece katlanmaya çalışıyor ve bu süreç kadını paralize ediyor. Yani
erkekler genellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme, paraya çevirme
gibi caydırıcı olmayan uygulamalar sınırında kalan suçları işliyorlar ve yargılamanın
uzunluğu, ispat sorunu, tutuksuz yargılanma ve önce saydığım hükmün açıklanmasının
geri bırakılması, erteleme, paraya çevirme gibi usul hükümleri çerçevesinde sanığın suç
işlemeye devam etmesini sağlayan bir süreç yaşanıyor. Bu kadının hem şiddet faili hem
de devlet tarafından mağdur edilmesi demek.
Bu noktada iki Mor Çatı başvurucusunun deneyimlerini paylaşmak istiyorum:
Ayşe, yaklaşık 5 yıl süren bir boşanma davası sürecinin ardından nihayet geçtiğimiz ocak
ayında boşanıyor, ancak bu süre zarfında eşinden çeşitli kereler fiziksel şiddet görüyor,
sürekli telefonla “seni öldürmeyceğim, süründüreceğim” şeklindeki tehdit ve hakaretlere
maruz kalıyor, abisi ve babası da aynı şekilde eşi tarafından tehdit ediliyor, müşterek
çocukları, velayet Ayşe’de olmasına rağmen şiddet uygulayan baba tarafından kaçırılıyor,
adam Ayşe’yi sürekli takip ediyor, işyerinin civarındaki esnafa vs.’ye sürekli gelip gidip
Ayşe’yi soruyor. Ayşe ve ailesi her seferinde şikayetçi oluyor, sanırım 7 ayrı dava
açılıyor, yargılamaların sonunda adam ceza alıyor ancak bu cezalar hükmün
açıklanmasının geri bırakılması, erteleme, paraya çevirme vb. uygulamalarla infaz
edilmiyor. Yalnızca bir davada vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladığı için 1 yıl
9 ay ceza alıyor ancak bu da temyiz edildiğinden süreç uzuyor ve birkaç ay önce
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kesinleşiyor, şimdi cezaevinde. Ancak bu arada ocak ayında boşanma davasının son
duruşmasından sonra Ayşe’yi işyeri civarında iki kurşunla dizinden yaralıyor.
Tutuklanıyor ama 8 ay sonra tahliye ediliyor.
Ayşe, bu süreci hayatım adliyelerde geçiyor, artık o kadar uzmanlaştım ki bu konularda,
çevremdeki insanlar bana danışıyor, ben akıl veriyorum diye anlatıyor. Bu arada Ayşe
hep koruma kararı için başvurmuş, karar verilmiş ve bu suçlar bu koruma kararları süresi
içinde işlenmiş. Son noktada durumun ciddiyetini anlaşılınca kendisine yakın koruma da
tahsis edilmiş ancak bu bile sonucu değiştirmemiş.
Ayşe, çok yorgun ama güçlü bir kadın, ama cezaevinden çıkınca ya o beni öldürecek ya
ben onu diyor.
İkinci örnek Sezen. Sezen’in de kendisine ve iki çocuğuna yönelik çok ağır ve yoğun bir
şiddet geçmişi var. Sezen’in şu an derdest olan 16 davası var. Bunlardan ikisi velayetle
ilgili, biri Sezen’in tanığının kaçırılması ve darp edilmesi ile ilgili, diğerleri Sezen’e
yönelik şiddetten dolayı açılmış davalar. Sezen, eski kocasının şiddetinden, boşandıktan
sonra da kurtulamıyor, ve hatta bu şiddet Sezen’in tanığına, avukatına da yöneliyor.
Sezen de sürekli adliyede, duruşmalara girip çıkıyor, dilekçeler yazıyor, deliller, tanıklar
bulmaya çalışıyor, çeşitli usul hükümleriyle, tebligatlarla, tebliğ edilemeyişlerle vs. ile
uğraşıp duruyor. Örneğin bu durumda aslında birleştirme kararı verilebilir, CMK
açısından gerekli şartlar var, bu dosyaların her biri bir diğerine delil olarak gösteriliyor
yani mahkemeler de durumdan haberdar.
Ayşe de Sezen de ikisi de hayatta ancak yaşamıyorlar. Onları koruması gereken hukuk
onlar açısından yıldırıcı bir pratiğe; bunca davaya, yargılamaya rağmen ağır bir
çaresizliğe neden oluyor. Şiddet faili erkekler ise şiddet uygulamaya devam ediyor.
Elbette burada sorun, Ayşe ve Sezen’de değil. Adalet mekanizmasının karmaşıklığı,
yavaş işleyişi, hatta adliye binalarının yapısı, (örneğin çağlayan adliyesinde dava açmak
için 4 ayrı odaya, bölüme girip çıkmak zorundasınız ve bunlar birbirine yakın yerler bile
değil, değişik katlarda, değişik koridorlarda) hukuk uygulayıcılarının özensizliği,
sorununun ağırlığını ve ciddiyetini kavrayamamış olmaları ya da daha doğrusu kadına
yönelik şiddeti doğuran cinsiyetçi, ayrımcı algılardan sıyrılamamış olmaları, her nedense
erkekleri yargılamak ya da cezalandırmak konusundaki isteksizlikleri, onlara şiddet
uygulayan erkeklerle birlikte kadınlara dünyayı dar ediyor, erkekleri cesaretlendiriyor.
Fatma Şen’i biliyorsunuzdur, basına da yansıdı, balkondan atılarak/düşerek yaralanan ve
bir daha ayağa kalkmasının pek mümkün görünmediği bir şiddet mağduru. Dosyada
mevcut olay yeri krokisinde doğalgaz borusuna kurulmuş bir darağacı, kopmuş bir fular,

41

Yargı, Kadının Sırtından Sopayı, Karnından Sıpayı Eksik Etmiyor
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı - Av. Deniz TUNA

kanepenin üstünde bir bıçak olduğu açıkça görülmesine rağmen savcı davayı intihara
teşvikten açıyor. Ki öncesinde yine Fatma’nın şikayeti, 4320 kararı var. Burada onca
bulguya rağmen Fatma’nın eşi hakkında intihara teşvikten dava açan savcıyı anlamak
mümkün değil, nitekim bu dosya davanın açıldığı asliye ceza mahkemesi tarafından
öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğinden ağır ceza mahkemesine
gönderildi. Ancak sanık savcıyı anlamış, duruşmada o kadar rahat o kadar pervasızca
savunma yapıyordu ki görevsizlik kararını duyduğu anda hem Fatma’nın avukatına, hem
duruşmayı izleyen kadın gruplarına ölüm tehditleri, hakaretler yağdırmaktan kendini
alamadı.
Burada çok kısaca 6284 sayılı yasaya da değinmek istiyorum. Bu yasa da büyük
beklentilerle çıkmış bir yasa ancak hayatı değiştirdiğini söylemek pek mümkün değil.
Kağıt üzerinde kadınların hayatını kolaylaştıracak, koruyacak hükümler olmasına rağmen
uygulamada yine bazı hakimlerin darp raporu, delil, tanık arayışına girdiğini, duruşma
açmak konusunda bir eğilimlerinin olduğunu, kolluğun kadınları aynı gerekçelerle
evlerine geri gönderdiklerini, hatta koruma kararından feragat ettirmeye uğraştıklarını
görüyoruz. Burada bir iyi niyet olabilir ancak irade eksik. Bu kanunun uygulanıp
uygulanmadığını, uygulayıcıların tutumlarını ve yaklaşımlarını sıkı denetlemek gerekiyor,
tüm uygulayıcılara ciddi bir formasyon kazandırmak, uygulamayanlar hakkında yasalarda
yazan kuralları tereddütsüz işletmek gerekiyor. Bu noktada, kasten öldürmenin ihmali
davranışla işlenmesini düzenleyen ve kanundan doğan görevi yerine getirmeyen kamu
görevlisinin bu ihmali neticesinde ölümün gerçekleşmesi halinde kamu görevlisinin ölüm
sonucundan sorumlu tutulmasını gerektiren TCK m. 83’ü hatırlatmak istiyorum.
Kadına yönelik şiddet konusunda içinden çıkılmaz bir başka alan, cinsel şiddet ve cinsel
şiddet davaları.
Cinsel şiddet davalarında genellikle takipsizlikle sonuçlanan şikayetleri bir kenara
bırakırsak, açılmasını bir başarı saydığımız davalarda, yargılamalar sırasında yaşananlar
hem yasal düzenlemelerden hem de yine uygulayıcıların cinsiyetçiliğinden kaynaklanan
çok sayıda sorun var. Bunları ana hatlarıyla sıralamak gerekirse;
İlk olarak, cinsel saldırı, CMK’nın 100. maddesinde tutuklamayı gerektiren katalog
suçlardan sayılmasına ve mahkemeler genelde tutuklama tedbirini çok cömertçe
uyguluyor olmasına rağmen cinsel saldırı davalarında bu yola pek başvurulmadığını
görüyoruz. Bunu, Türkiye’nin hukuk pratiğinde özellikle son dönemlerde yaşanan
tutuklama alışkanlığı karşısında, hakimlerimizin birden bire esas olanın tutuksuz
yargılama olması gibi, tutukluğun bir tedbir olması gibi evrensel ideallerle hareket ettiğini
düşünerek izah etmek mümkün değil.
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İkincisi, kadına hemen hemen ilk sorulan soru “neden bu kadar geç şikayet ettin?” Bu
soru aslında içinde bir yargıyı barındırıyor ve bu suçların özelliğinin ve öznelliğinin
anlaşılmadığını gösteriyor. Öncelikle şikayet süresi 6 ay, bu ne demek, bu süre içinde
istediğim zaman şikayet edebilirim demek. Ancak cinsel saldırı sözkonusu olduğunda
“geç” şikayet edilmesi suçun işlenmediğinin bir kanıtı gibi algılanıyor. Ve yargılama
makamları bu suçu ifşa etmenin, polise, savcıya, hakime, mahkemeye, adli tıp doktoruna
tekrar tekrar anlatmayı göze almanın, bu olay sosyal çevresi tarafından duyulduğunda
kadının karşılaşacağı tepkileri göze almanın ne kadar zor olduğunu ve bunun gerçekten
ciddi bir karar olduğunu görmüyorlar. Kaldı ki kadınlar şikayetçi olduklarında da süreç
tıkır tıkır ve sorunsuz işlemiyor. Yine yargılamaların uzunluğu, kadınların maruz kaldığı
yaklaşımlar ve sonuçta genellikle delil yetersizliğinden beraat verilen davaların kadınları
bu suçları açığa çıkarmaya teşvik etmediği çok açık.
Örneğin, kadının boğazına makas dayanarak tecavüz edildiği bir olayda, kadının makasla
yaralandığı bedenindeki izlerden tespit edilmiş olmasına rağmen hakim kadına “neden
bağırmadın, neden kaçmadın” diye sorabiliyor.
Bir başka dosyada, fail kadını Edirne’den kaçırıyor ve İstanbul’a evli olan ablasının evine
getiriyor. Evde fail, failin babası, ablası ve eniştesi var. Failin aklındaki, kadına tecavüz
edip evlenmek, bunun hala mümkün olduğunu sanıyor. Kadına tecavüz ediyor, kadın
bağırıyor ve yardım istiyor ama tabi ki kimse yardıma gelmiyor. Olayın sabahında kadın
evlenmeyi kabul etmiş gibi yaparak ve buna uygun davranarak yani rol yaparak buradan
kurtulmayı planlıyor. Her şey normalmiş gibi davranıyor, tamam “anneme gidip rızasını
alalım” diyor. Bir şekilde hep birlikte dondurma yiyorlar, ardından aynı gün kadın, faille
birlikte annesinin yaşadığı ile geliyor, durumu annesine anlatıyor ve hemen jandarmaya
gidip şikayetçi oluyor. Uzun uğraşlardan sonra dava açılıyor; ilk duruşmada fail kadına
tecavüz ettiğini ve bunu da evlenmek için yaptığını ikrar ediyor. Mahkeme başkanının
kadına sorduğu soru şu: “niye dondurma yedin?”
Cinsel saldırı davalarında bir diğer sorun, mağdurun sürekli travmatize edilmesi. Aynı
olayı defalarca anlatmak zorunda kalarak, hatta çoğu zaman, mahkemede failin önünde
anlatmak zorunda kalarak olayı yeniden yaşaması. Poliste anlatıyor, savcıda anlatıyor,
mahkemede, adli tıpta sürekli anlatıyor. Oysa CMK 236/2 bu tür durumlarda mağdurun
zorunlu olmadıkça bir kez dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Kanunda bu yazarken,
Yargıtay, sanığın cezalandırılması için mağdurun aşamalarda verilmiş, birbiriyle
çelişmeyen ve samimi anlatımlarını zorunlu tutuyor.
Bir başka husus, kadının psikolojisinin bozulması meselesi. Bu durum, aslında suçun
ağırlaştırıcı nedeni olması gerekirken, uygulamada neredeyse suçun unsuru haline geliyor
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ve eğer mağdur hakkında ruhsal durumunun bozulduğuna dair rapor verilmezse bu suçun
işlenmediği şeklinde algılanıyor. Bazı durumlarda sanıklar da kadının hayatına devam
ediyor olmasını, örneğin gülüyor olmasını bir savunma argümanı olarak ileri sürebiliyor,
bir dosyada öğrencisine tecavüz eden öğretmen sanık, çocuğun arkadaşlarıyla bir
aradayken yüzünün güldüğü bir fotoğrafı delil olarak sunmuştu. Bu algılayışa ilişkin
söylenecek çok şey var elbette, kadın bedeni bir suç nesnesi, erkeğin iktidarının
cisimleştiği bir alan olmaktan çıksa, bu kadar çarpık ve ikiyüzlü bir cinsellik, namus,
ahlak algısı hüküm sürüyor olmasa belki de tecavüz de bu kadar ağır yaşanan bir travma
olmaktan çıkabilir ancak hukuk açısından baktığınızda eğer kadının psikolojisinin
bozulmasına suçun unsuru gibi muamele edilecekse bunun cezalandırma için yeterli
olması, görgüye dayalı delil aranmaması gerekir. Ancak Yargıtay’ın “tanığın
anlatımlarının görgüye dayalı olmaması nedeniyle” sanığın beraatine karar verilmesini
söylediği içtihatlar var. Öte yandan, ortada dna incelemesine veri olabilecek fiziksel
bulgular varken dahi bunların aciliyetle ele alınmadığını da biliyoruz. Yine Mor Çatı
başvurucusu olan ve hatta sığınakta kalan, dolayısıyla kurduğumuz yakın ilişki nedeniyle
tecavüz durumunda ne yapılması gerektiğini bilen bir kadın olayın hemen ardından
savcılığa gidiyor. Suç gündüz vakti, mesai saatleri içinde işleniyor ve kadın hemen
savcıya koşuyor. Ancak savcı kadının beden muayenesi, kıyafetlerinin incelenmesi ve
delillerin tespit edilmesi gibi işlemleri yapması gerekirken kadını başından savıyor,
dilekçe yaz öyle gel diyor. Bunun üzerine vakıftan bir gönüllü avukat arkadaşımız
devreye giriyor, savcıya gidiyor ve onun ısrarları sonucu bu işlemler yapılabiliyor. Yani
delil varken de toplanmıyor.
Buradan ispat sorununa gelebiliriz nihayet. Cinsel saldırı suçları, kapalı alan suçları
olarak tanımlanan ve neredeyse hiçbir zaman tanığı olmayan suçlar. Zaten tanık olsa
muhtemelen onun da suç işlemi kolaylaştırmak vb. gibi nedenlerle yargılanması gerekir.
Kaldı ki, tecavüz iki tanık huzurunda işlenmiş olsa bile mağdura niye dondurma yedin
diye soran hakimler tanık huzurunda tecavüz mü olurmuş canım deyip kadını bu kez de
teşhircilikten yargılar. Tanık yokluğunun yanı sıra, kadınların kendilerini genellikle
kirlenmiş hissetmeleri, bir an önce temizlenmeyi istemeleri nedeniyle fiziksel bulgulara
da çoğunlukla ulaşılamıyor. Yasa yapıcıların, uygulayıcıların bu durumu bir vakıa olarak
görmesi ve somut delil, fiziksel bulgu vs. yokluğunda soruşturmayı, yargılamayı kadının
beyanı üzerinden yürütmesi, ispat külfetini tersine çevirmesi gerekiyor.
Bazı Yargıtay kararlarında da değinildiği üzere, kadının olmayan bir suçu ifşa ederek
kendi hayatını, mahremiyetini, onurunu tartışmaya açmayacağı gerçeğinden hareket
etmek, kadının yalan söylediği açıkça anlaşılmıyorsa yargılamayı bu beyan üzerinden
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yürütmek gerekiyor. Elbette ceza yargılamasında bazı temel ilkeler var, şüpheden sanık
yararlanır ilkesi gibi, masumiyet karinesi gibi ve bunlar da zayıf bireyi güçlü otoriter
devlet erki karşısında korumak üzere uzun süren sancılı mücadeleler sonucunda elde
edilmiş kazanımlar. Ancak her şey gibi bunlar da değiştirilemez dogmatik kurallar değil.
Bir yandan pozitif ayrımcılık ve kota gibi kadınlarla erkekler arasında fiili eşitliği
sağlamaya dönük mekanizmalar geliştirmek için mücadele verirken, yani kadınların bazı
haklardan yararlanamadığı ortadayken, hak arama özgürlüğünün bunun dışında kaldığı
söylenebilir mi? Cinsiyet ayrımcılığı ispat gerektirmeyen bir vakıa iken kadınların
mahkemelerde, adliyelerde bu ayrımcılığa maruz kalmadıkları iddia edilebilir mi? Yargı
organlarının, hakimlerin, savcıların cinsiyetçilikten arınmış bireyler oldukları söylenebilir
mi? Özellikle cinsel saldırı davalarında kadınların maruz kaldıkları muameleleri göz
önünde bulundurduğumuzda kadınların bu anlamda yargı ve genel olarak devlet
karşısında zayıf konumda olduklarını söylemek mümkün. Bir de buna kadınların,
toplumun her kesiminde, her alana yayılmış erkek şiddeti ile karşı karşıya oldukları
gerçeğini eklediğimizde kadını güçlendirecek ve giderek bu tartışmaları yapmamızı
gereksizleştirecek bir anlayış, uygulama gerekiyor. Bu noktada kadına yönelik şiddet
davalarında kadının beyanını esas alan bir yargılama, bir adalet mekanizması gerekiyor.
Aslına bakarsanız 6284 sayılı yasa bunun ilk adımlarını da atmış durumda, bundan sonra
mevcut olandan farklı bir bakış açısıyla tartışmayı genişletmek gerekir diye
düşünüyorum.
Aksi halde, tecavüz ederek bir kadına uygulanabilecek en ağır şiddeti uygulayan erkekler
değil, hakimlerin, savcıların “orada ne işin vardı, neden bağırmadın, neden kaçmadın”
gibi sorularına muhatap olan kadınlar yargılanmaya devam edilecek ve cinsel saldırıya
maruz kalmış kadınların mağduriyetleri yargılama süreçlerinde de devam edecektir.
Yargılama makamları bunun her kadını potansiyel tecavüz mağduru haline getirdiğini,
cinsel taciz ve tecavüz suçlarının cezasız kalmasını sağladığını ve benzer olaylarda
toplumu etkileyen ve yönlendiren merciler olarak, kendilerinin de payı olacağını
unutmamaları gerekir.
Bir de tabi yargılamaya böyle bir bakışın hakim olmaması durumunda örneğin evlilik içi
tecavüzü suç olarak düzenleyen madde hiç uygulanmayan ölü bir madde olarak
kalacaktır. Doğası gereği iki kişilik olan ve dna, saç, kıl, vb. fiziksel bulguların elde
edilmesinin de sürpriz olmayacağı evlilik ilişkisinde tecavüz nasıl kanıtlanacak?
Hatırlarsınız bir Yargıtay kararı vardı yine, sevişmek istemediği kocasını yataktan iten
kadını kocası öldürmüştü ve Yargıtay da yataktan itilmenin erkek açısından onur kırıcı bir
davranış olması nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini söylemişti.
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Kadına yönelik şiddet meselesinde son günlerde ardı ardına basına yansıyan tecavüz
sonucu gebelik meselesinde de söylemek istediğim bir iki şey var. Dosyaların
ayrıntılarına hakim değilim, ancak basına yansıdığı kadarıyla, burada çok vahim bir
durum var. Biri Edirne biri Karabük’te yaşanan bu iki olayda, tecavüz mağduru çocuklar
15 yaşından küçükler. TCK 103. madde bu durumu, yani 15 yaşından küçük çocuklarla
cinsel ilişkiyi koşulsuz şartsız cinsel istismar olarak tanımlıyor, rıza vb. gibi bir durum
zaten sözkonusu değil. Böyle olduğu halde, bu çocukların gebeliklerinin neden derhal
sonlandırılmadığını, savcıdan izin, hakimden izin gibi tartışmaların nereden
kaynaklandığını anlamak mümkün değil. Zaten ceza kanununda da usul kanununda da
böyle bir izin mekanizması yok, dolayısıyla “mahkemeden kürtaj kararı çıktı” haberini
doğru kabul edersek, mahkemenin kürtaja karar verirken hangi yasal dayanağı esas aldığı
aydınlatılması gereken bir muamma. Burada kendilerine başvurulduğu anda kürtaj
işlemini gerçekleştirmeyen hekimlerin de hangi gerekçeyle bu işlemi yapmadıkları
tartışılması gereken bir diğer konu.
Yetişkinler sözkonusu olduğunda da başka bir açmazla karşı karşıyayız. Bilindiği üzere
tecavüz şikayete bağlı bir suç. Tecavüz sonucu hamile kalan kadın, buraya kadar
anlatmaya çalıştığımız sıkıntılardan kaynaklı çeşitli nedenlerle yargıya başvurmayabilir
ancak bu durumda hamilelik ne olacak? İlle de yargı tarafından da mağdur edilmeyi göze
alması mı gerekiyor? Kadınlar kırk katır ya da kırk satır arasında bir seçim yapmak mı
zorunda?
Kürtaj, doğum kontrol yöntemleri her kadın açısından ulaşılabilir ve güvenilir ve ücretsiz
bir hak olarak sağlama alınmadığı, mahkemeler tecavüz sanıklarını değil mağdurları
yargılamaya devam ettiği, hukuk uygulayıcılarına hakim olan cinsiyetçilikle kararlı ve
etkili bir mücadeleye girişilmediği ve hukuk kurallarının uygulanmasını sanki hakimlerin
savcıların kişisel inisiyatifi imiş gibi bu kuralları uygulamayanlar etkili biçimde
denetlenmediği noktada sanırım kadınlar kendi adaletlerini kendileri gerçekleştirmeye
başlayacaklar. Tıpkı Nevin gibi…
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The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against
women, or the Istanbul Convention, aspires to create a Europe free from violence against
women and domestic violence.
Combating violence against women has been a priority on the Council of Europe’s
agenda since its establishment. Over the years, it became evident that a convention
drafted with input from all stakeholders which would act as a roadmap for all member
nations to achieve the same objective of eradicating violence and to provide the same
standards for women who faced this human rights abuse, was necessary.
This is why in June 2007, the European Committee on Crime Problems agreed, upon the
request of the Committee of Ministers of the Council of Europe, established that it would
be it would be desirable to start working on a future legally binding instrument in this
field.
An Ad Hoc Committee was formed, which put in two years of very hard and dedicated
work. Members of the Equal Opportunities Committee of the Parliamentary Assembly,
experts, civil society representatives and international organizations all contributed to
making it the historic document it eventually came out to be.
As Turkey took the Chairmanship of the Committee of Ministers in November 2010,
opening the Convention for signatures during its term was made a priority by Foreign
Minister Ahmet Davutoğlu. Efforts bore fruit and the Convention was opened to
signatures in Istanbul in May 2011. Turkey was the first country to sign it.
The first ratification came on the 25th of November of the same year, on violence against
women day, again by Turkey. It was not a coincidence. The only female member of the
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Turkish cabinet, Fatma Şahin, who comes from a background leading the 1.5 million
member women’s branch of the governing party, made it a priority to have it ratified by
that day.
We are proud of these accomplishments and feel that it puts crucial responsibility on our
shoulders to promote the Convention and also implement it in our country effectively.
The Istanbul Convention, as it is referred to now, is a comprehensive and progressive
agreement aimed to eradicate violence against women by focusing on preventing
violence, prosecuting the perpetrator and protecting the victim. As such, it is the first
legally binding instrument in the world on violence against women, establishing the issue
as a public concern and a state obligation. It is written from a perspective that links
violence against women with gender equality, emphasizing that it is impossible to achieve
full equality between men and women before violence is eradicated.
The Convention gives extensive responsibility to States Parties in all stages that lead to
and follow violence.
We see repeatedly that changes in gender-related prejudices and stereotypes are of utmost
importance in preventing violence against women. For this purpose, the Convention tasks
States with engaging in awareness-raising campaigns, educational activities for children,
training of professionals dealing with victims or perpetrators, and working with the
private sector, information and communication technology sector and the media to
transform minds and attitudes that see women as inferior or stereotype them to justify
violence. It is crucial that the Convention specifically states that culture, custom, religion,
tradition and honor cannot be considered as justification for any acts of violence.
At the stage where a woman has faced or risks facing any form of violence, the
Convention holds the State, with all its relevant actors, responsible for protecting and
supporting the victim. Women need to be provided with adequate information on support
services and legal measures and be briefed with information on complaint mechanisms, in
a way that is understandable to them. States are obliged to set up easily accessible and
sufficient shelters, round-the-clock telephone helplines and accessible rape crisis or
sexual violence centres. This is a very important obligation, as even in wealthier
countries, such services are not easily available or accessible, especially for those women
who are excluded or disadvantaged such as migrant women, women living with
disabilities or those living in remote or rural areas. All such measures need to focus on the
human rights and safety of the victim.
From the perspective of substantive law, victims must have adequate civil remedies that
they can use both against the perpetrator and against state authorities who fail to protect
them.
For the first time, the Convention defines a comprehensive list of acts as violence against
women and obliges them to be criminalized. These include forced marriages,
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psychological violence, stalking, physical violence, sexual violence, including rape,
female genital mutilation, forced abortions and sterilizations and sexual harassment.
At the stage on judicial investigations and prosecution, authorities must carry these out
without undue delay, making sure they protect the rights, interests and special needs of
victims during the process. Victims must be provided with legal assistance and free legal
aid when necessary.
I believe it is important to mention that the Convention takes into account the specific
situations and needs of migrant and asylum-seeker women who may need different
mechanisms for protection and lists such measures in its text.
One of the defining aspects of the Convention is the establishment of a monitoring
mechanism, GREVIO (Group of experts on action against violence against women and
domestic violence), which has been tasked to monitor the implementation of the
Convention. GREVIO has the authority to collect information from States Parties,
organize country visits when necessary and prepare reports on implementation with
recommendations for more effective measures.
As of September 2012, 23 countries have signed the Convention. Many still have to sign
and ratify it in their Parliaments. As a member of the Parliamentary Assembly of the
Council of Europe and a Turkish parliamentarian, I would like to urge all states to sign
and ratify this landmark Convention so we can act effectively to eradicate the most
pervasive human rights violation that exists in our day.
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Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Bir Enstrüman Olarak Kadınlara Karşı Her
Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi

Dr. Gülay Arslan Öncü
İ.Ü. Hukuk Fakültesi
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Tebliğime şu iki hususa işaret ederek başlamak isterim: Öncelikle, bu tebliğ, İnsan
Hakları Hukuku perspektifinden kaleme alınmıştır. İkinci olarak, Konferansın bu
oturumunun başlığının “kadına karşı şiddet ve ayrımcılık” olması son derece anlamlıdır.
Zira, aşağıda ayrıntılarıyla değineceğim üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet,
kadınların hak ve özgürlüklerden erkeklerle eşitlik temelinde yararlanmasını engelleyen
bir ayrımcılık türüdür. Bu nedenle, kadına karşı şiddeti, ayrımcılık ve kadın erkek eşitliği
parametrelerinden izole bir şekilde ele almak son derece eksik olur.
Genel olarak bakıldığında şiddetin evrensel bir mesele olduğu ve çoğunlukla da,
görece savunmasız durumda olan çocuk ve kadınları hedef aldığı görülmektedir. Kadınlar
arasında ise, azınlık grubuna mensup kadınlar, yerli kadınlar, mülteci kadınlar, göçmen
kadınlar, kırsal kesimde yaşayan yoksul kadınlar, alıkonulma merkezlerindeki kadınlar,
kız çocukları, engelli kadınlar, yaşlı kadınlar ve silahlı çatışma durumunda bulunan
kadınlar şiddete uğrama konusunda daha büyük bir risk altındadır.
Kadına karşı şiddet, devlet ajanları tarafından kamusal yetkilerin kullanımı
sürecinde vuku bulduğu gibi, devlet dışı aktörler tarafından toplum içinde ve çok daha
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yaygın bir biçimde, özel hukuk kişileri tarafından aile içinde gerçekleştirilmektedir.
Dikey sorumluluk üzerine inşa edilen İnsan Hakları Hukuku çerçevesinde, özel hukuk
kişileri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinde devletin sorumluluğuna
gidilmesi kural olarak mümkün değildi. Ancak yatay uygulama ve pozitif yükümlülükler
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.
Kadına karşı şiddet Türkiye’de de yaygın bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle kadına karşı aile içi şiddet oldukça yaygındır. Türkiye’de 2008 yılında yapılan
kadına karşı aile içi şiddet araştırmasına göre kadınların karşılaştıkları şiddet biçimleri
içinde en yaygın olanı eşi ya da partneri tarafından uygulanan şiddettir. Söz konusu
araştırmaya göre, en az bir kez evlenmiş kadınların % 26 ile %57’si eşinden fiziksel ya da
cinsel şiddet görmüştür. Kadına Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü
Yakın Ertürk’ün Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki kadın intiharları bağlamında 2231 Mayıs 2006 tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonucunda hazırladığı raporda da
Türkiye’de özel alanda kadına karşı şiddetin sistematik ve yaygın niteliğine dikkat
çekilmiştir. Yine yapılan araştırmalar Türkiye’de kadınların aile içi şiddeti içselleştirmiş
olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin de tarafı olduğu Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (bundan sonra, KKAOKS) denetim organı Kadınlara
Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin (bundan sonra, KKAOKK)
Türkiye’nin altıncı periyodik raporu çerçevesinde hazırlamış olduğu nihai gözlemlerine
işaret etmek faydalı olacaktır. Komite, Türkiye’de ayrımcılık yasağına ilişkin kapsamlı
bir mevzuatın eksikliğini not etmiş ve kadınların erkeklerle eşitliğini ve ayrımcılık
yapılmamasını destekleyen bir hukuk kültürünün oluşmasını sağlamak için
KKAOKS’nin, Seçmeli Protokolü’nün ve KKAOKK’nin standartlarının, yargıçların,
savcıların ve avukatların hukuk eğitiminin ve stajlarının bir parçası haline getirilmesi
tavsiyesinde bulunmuştur. Bazı durumlarda kadının rızası olmaksızın jinekolojik
muayeneye tabi tutulmasına izin veren Türk Ceza Kanunu madde 287’in değiştirilerek
jinekolojik muayene için her koşulda kadının rızasının bir ön koşul haline getirilmesi de
tavsiyeleri arasında yer almıştır.
Komite, Türkiye’nin raporuna ilişkin nihai gözlemlerinde bir “kadına karşı şiddet”
başlığı da açmış ve kadına karşı şiddet konusunda kapsamlı bir yasanın olmayışını ve
kadın sığınma evlerinin sayıca azlığını ve bu evlerin uygun özelliklerden ve kaynaklardan
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yoksunluğu konusundaki endişelerini not etmiştir. Ayrıca, kadınlar arasında artan
orandaki intihar vakalarına ilişkin kaygılarını dile getirmiştir.
Kadına karşı şiddet olgusunun tanımlanmasında, açımlanmasında ve bununla
mücadelede, kadın haklarına özgülenmiş özel nitelikte bir sözleşme olan KKAOKS,
Seçmeli Protokolü, bu Protokol uyarınca işletilen soruşturma usulü ve bireysel şikayet
başvurusu usulü çerçevesinde KKAOKS’nin denetim organı olan KKAOKK’nin ürettiği
standartlar ve yine KKAOKK’nin Genel Tavsiyeleri yol gösterici niteliktedir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, kadın haklarına özgülenmiş bir sözleşme olan
KKAOKS’de “kadına karşı şiddet” olgusu ne ayrı bir madde olarak ne de diğer maddeler
içerisinde açıkça düzenlenmiştir. Ancak bu boşluk, daha sonra KKAOKK’nin bu konuda
kabul ettiği Genel Tavsiye belgeleriyle giderilmiş, kadına karşı şiddet olgusu KKAOKK
eliyle KKAOKS’ye entegre edilmiştir. Böylece, kadına karşı şiddetin bir insan hakları
meselesi ve ihlali olduğu KKAOKK tarafından kabul edilmiştir. Üstelik Kadına Karşı
Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü, Yakın Ertürk’ün “kültür ve kadına karşı
şiddet kesişimi” başlıklı raporunda belirttiği üzere kadınların, kültür, adet, gelenek ya da
din adına gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet temelli şiddetten arınmış bir hayat yaşama
hakkı her türlü kültürel paradigmanın üstündedir ve hiçbir gelenek, adet ya da dini
değerlendirmeye kadına karşı şiddeti meşrulaştırmak için dayanılamaz. Nitekim,
KKAOKS Madde 5/a’da da, “Cinsiyetlerden birinin diğerinden aşağı ya da üstün olduğu
düşüncesine yahut erkekler ve kadınlar bakımından klişeleşmiş rollere dayanan
önyargıların ve geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını
gerçekleştirmek amacıyla, erkeklerin ve kadınların sosyal ve kültürel davranış tarzlarını
değiştirmek” için gerekli önlemleri almak taraf Devletlere bir yükümlülük olarak
getirilmiştir.
KKAOKK’nin kadına karşı şiddetle ilgili Genel Tavsiyelerine geçmeden önce
dikkati çekmek isterim ki, KKAOKS iki kuşak hakkı yani hem medeni ve siyasi hakları
hem de ekonomik sosyal ve kültürel hakları içeren bir sözleşmedir. Çünkü, toplumsal
cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması, kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması ve özel
olarak da kadına karşı şiddetle mücadele ancak bütünleştirilmiş insan hakları anlayışıyla
mümkün olabilir. Kadınlar, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmadıkça ve sosyal olarak
güçlenmedikçe ne insan haklarından gereği gibi yararlanabilirler ne de şiddetten arınmış
bir hayat sürdürebilirler.
KKAOKK’nin ‘kadına karşı şiddet’ başlıklı iki Genel Tavsiyesinden ilki olan
Genel Tavsiye No.12’de; KKAOKS Madde 2, Madde 5, Madde 11, Madde 12 ve Madde
16 uyarınca Taraf Devletlerin, aile içinde, işyerinde ya da sosyal yaşamın diğer
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alanlarında gerçekleşen kadına karşı şiddetin her biçiminden kadını koruma yükümlülüğü
altında oldukları belirtilmiştir. Komite, taraf Devletlerin rapor usulü çerçevesinde
Komite’ye sunacakları periyodik raporlarına şu hususlardaki bilgiyi de dahil etmelerini
tavsiye etmiştir: i) Kadınları günlük hayattaki her türlü şiddet olaylarına karşı koruyacak
yürürlükteki mevzuat, ii) kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için kabul edilen diğer
önlemler, iii) saldırı ya da istismar mağduru kadınlar için destek hizmetlerinin varlığı ve
iv) kadına karşı şiddetin her biçimine ilişkin olaylar ve şiddet mağduru kadınlar hakkında
istatistiksel bilgi.
İkincisi olan Genel Tavsiye No.19’da ise “toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”,
kadınların hak ve özgürlüklerden erkeklerle eşitlik temelinde yararlanmasını engelleyen
bir ayrımcılık türü olarak belirlenmiştir. Sözleşme Madde 1’deki ayrımcılık tanımının
toplumsal cinsiyet temelli şiddeti de içerdiği yorumunda bulunulmuş ve toplumsal
cinsiyet temelli şiddet, kadına kadın olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız olarak
etkileyen ve fiziksel, zihinsel ya da cinsel zarara veya acıya neden olan eylemleri, bu tür
eylemlerde bulunma tehdidini, zorlamayı/baskıyı ve diğer özgürlükten yoksun bırakmaları
kapsayan bir şiddet olarak tanımlanmıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, açıkça
şiddetten bahsedip etmemesine bakılmaksızın KKAOKS’nin belirli hükümlerini ihlal
edebileceği bu Genel Tavsiye’de ayrıca belirtilmiştir. Böylece, “kadına karşı şiddet”
olgusu Sözleşme Madde 1 anlamında ayrımcılık olarak kabul edilmiş ve açıkça
KKAOKS sistemine dahil edilmiştir.
Genel Tavsiye No. 19’da kadına karşı şiddetin kadını mahrum bırakacağı haklar
uluslararası hukuka ve insan hakları sözleşmelerine atıfla şu şekilde sıralanmıştır: i)
Yaşam hakkı, ii) işkence ve kötü muameleye tabi tutulmama hakkı, iii) uluslararası ya da
iç silahlı çatışmalarda insancıl hukuk normları uyarınca eşit korunma hakkı, iv) kişi
özgürlüğü ve güvenliği hakkı, v) hukuk/yasa uyarınca eşit korunma hakkı, vi) aile içinde
eşitlik hakkı, vii) erişilebilir en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık hakkı, viii) adil ve
uygun çalışma koşullarına hak.
Görüldüğü üzere, hem birinci kuşak hem ikinci kuşak haklara yer verildiği gibi,
ayrı bir hukuk dalı olan insancıl hukuka da gönderme yapılarak haklar yelpazesi oldukça
geniş tutulmuştur.
Ayrıca belirtilmelidir ki KKAOKK, UİHH’deki pozitif yükümlülükler ve yatay
uygulama teorilerine koşut biçimde Genel Tavsiye No. 19’da kadına karşı şiddet
uygulayıcıları olarak sadece Devletleri görmemiştir. Zikredilen Genel Tavsiye’de,
KKAOKS çerçevesindeki ayrımcılık yasağının ki buna kadına karşı şiddet de dahildir,
sadece devletlerin eylemleriyle ya da devletler namına yapılan eylemlerle
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sınırlandırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Devletler, Sözleşme’de tanınan hakların
ihlalini önlemek, şiddet olaylarını araştırmak ve cezalandırmak ayrıca mağdurlara
giderim sağlamak konusunda özen yükümlülüğü altındadır ve bu yükümlülüğün yerine
getirilmemesi halinde özel hukuk kişilerinin eylemlerinden de sorumlu olacaktır.
Komite’nin bu Genel Tavsiyesinde toplumsal cinsiyet temelli şiddetin, kadınların
erkeklere göre ikincil rollerinin sürdürülmesini beslediği ve siyasi hayata, eğitime ve
istihdama daha düşük düzeyde katılmalarına yol açtığı haklı olarak belirtilmiştir. Ayrıca,
bu tutumun kadınların özerk bireyler olarak değil de cinsel nesne olarak algılanmasına ve
ticari olarak sömürülmesine katkı yaptığı ve bunun da toplumsal cinsiyet temelli şiddeti
körüklediği vurgusu yapılarak, kadınlara ilişkin algı ve kalıpların kadına karşı şiddeti
beslemesi ve kadına karşı şiddetin de bu kalıpların sürdürülmesine imkan vermesi
döngüsü ortaya koyulmuştur.
Bu son derece önemlidir, zira kadına karşı şiddetin sebepleri ve sonuçlarının tespiti
ve sebeplerin ortadan kaldırılması, kadına karşı şiddetle mücadelenin etkili bir şekilde
yapılmasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Kadına karşı şiddet, sadece ceza
mevzuatı çerçevesinde ele alınamaz, kadının patriarkal sistem içindeki ikincil konumu ve
kadına karşı şiddetin, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapıyı şekillendiren toplumsal
cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olduğu göz önünde tutulduğu daha bütüncül bir
yaklaşım benimsenmelidir. Dolayısıyla, Devletlerin yükümlülüğü, kadının şiddetten
korunmasından ibaret olmayıp, kadına karşı şiddetin sebeplerinin ortadan kaldırılması da
Devletlerin yükümlülüğüdür.
Yine, Genel Tavsiye No. 19’da, kadın ticareti ve aile içi şiddet bağlamında,
yoksulluk ve işsizlik ile kadına karşı şiddet arasında kurulan ilişki oldukça anlamlıdır.
Kadına karşı şiddetle mücadelede kadının ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının
sağlanmasının önemine işaret eden bir diğer özel tavsiye ise, şiddetin önlenmesi için
alınacak önemler arasında iş olanaklarının da sayılmış olmasıdır. Sözleşme’nin iç
hukuklarda tam olarak uygulanabilmesi için yargı ve kolluk mensuplarının ve diğer kamu
görevlilerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunda eğitilmesi, özel tavsiyeler arasında
yer almıştır.
Kadına karşı şiddet başlığı taşımamakla birlikte bu bağlamda işaret edilmesi
gereken iki Genel Tavsiye daha bulunmaktadır. KKAOK tarafından kabul edilen “Kadın
sünneti” başlıklı Genel Tavsiye No. 14 bunlardan biridir. Bu Genel Tavsiyesinde
Komite, kadın sünneti ve kadın sağlığına zararlı diğer geleneksel uygulamalar ve bu gibi
zararlı uygulamaların gerçekleştirilmesine yardımcı olan devam eden kültürel, geleneksel
ve ekonomik baskılar konusundaki kaygılarını dile getirmiştir. Taraf Devletlere, bu
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uygulamanın ortadan kaldırılmasına yönelik bir takım tavsiyelerde bulunmuştur.
“Evlilikte ve aile ilişkilerinde eşitlik” başlıklı Genel Tavsiye No. 21’e de kadına karşı
şiddet olgusu çerçevesinde işaret etmek gerekmektedir. Bu belgede Genel Tavsiye No.
19’a gönderme yapılarak, kadına karşı şiddetin kadınların erkeklerle eşit temelde hak ve
özgürlüklere sahip olması üzerinde çok büyük etkisi olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda
Taraf Devletlere, kadınların bireyler olarak haklarını ve özgürlüklerini kullanmalarını
engelleyen gerek kamusal gerek aile hayatındaki toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti
ortadan kaldırmaları tavsiye edilmiştir.
Kadına karşı şiddet olgusu, KKAOKS çerçevesinde üç ayrı bireysel şikayet
başvurusuna konu yapılarak da KKAOKK gündemine taşınmıştır. Ancak, KKAOKK bu
üç vakadan sadece ikisinin esasına girebilmiş, şiddet konulu üçüncü başvuru iç hukuk
yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulunmuştur.
KKAOKK’ye yapılan bireysel şikayet başvurularından ilki, 2005 yılında karara
bağlanan A.T. v. Macaristan vakasıdır. Başvurucu, dört yıldır common law
kocasından/common law husband şiddet gördüğünü ve iki çocuğunun da babası olan
common law kocasının kendisini ölümle ve çocuklarına tecavüz etmekle tehdit ettiğini
ileri sürmüştür. Başvurucu ayrıca, çocuklarından birinin tamamen özürlü olduğunu ve
ülkede özürlü çocuğuyla birlikte kalabileceği donanımda bir sığınma evi olmadığını da
ileri sürmüştür. Başvurucu, halihazırda Macaristan hukukunun kendisini kocasından
koruyacak bir koruma kararı ya da kocasına yönelik bir uzaklaştırma kararı verilmesini
düzenlemediğini de ileri sürmüştür. Başvurucu bu iddialar temelinde KKAOKS Madde
2/(a), (b), (e), Madde 5/(a) ile Madde 16’nın ihlalini ileri sürmüştür. Common law
kocanın başvurucuya yönelik müessir fiil ve saldırı eylemlerinden ötürü açılmış iki ceza
davasının da devam ettiği ve makul olmayan şekilde uzun sürdüğü ve etkili olmadığı
hususları da başvuruda yer almıştır.
Komite vakanın esasına ilişkin incelemesinde öncelikle Macaristan’daki
düzenlemelerin aile içi şiddet mağdurlarına uluslararası alanda beklenildiği şekilde
eşgüdümlü, kapsamlı ve etkili koruma ve destek sağlayamadığını not etmiştir. Komite,
Macaristan Hükümeti’nin bu vakadaki gibi aile içi şiddet vakalarının ceza yargılamasında
önceliğe sahip olmadığı yönündeki değerlendirmesine cevaben, kadının yaşam hakkı ile
fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkının mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı gibi haklar
tarafından geçersiz kılınamayacağını belirtmiştir. Macaristan Devletinin birleştirilmiş
dördüncü ve beşinci periyodik raporuna da gönderme yapan Komite, Macaristan’da aile
içi şiddete ve cinsel istismara ilişkin spesifik bir mevzuat olmadığını, bu eylemlere karşı
koruma kararı ya da uzaklaştırma kararı verilemediğini ve aile içi şiddet mağdurlarına
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derhal bir koruma sağlayacak sığınma evlerinin olmadığını not etmiştir. Komite,
dolayısıyla kişi güvenliği hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.
Komite, Genel Tavsiye No. 21’e atıfla kadınların erkeklere göre ikincil nitelikte
görüldüğü geleneksel tutumun kadına karşı şiddeti beslediğini yinelemiştir. Önündeki
somut olaya döndüğünde Komite, başvurucunun common law kocası tarafından tehdit
edilmesi, Macaristan hukukunda olmadığından koruma kararı ya da uzaklaştırma kararı
verilememiş olması ve nihayet özürlü çocuğuyla birlikte kalabileceği donanımda bir
sığınma evi bulunmaması olguları ışığında şu hakların ihlalini bulgulamıştır:
Cinsiyetlerden birinin diğerinden aşağı ya da üstün olduğu düşüncesine yahut erkekler ve
kadınlar bakımından klişeleşmiş rollere dayanan önyargılar ile geleneksel ve diğer bütün
uygulamaların ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmek amacıyla, erkeklerin ve kadınların
sosyal ve kültürel davranış tarzlarını değiştirmesi yükümlülüğünü getiren Madde 5/a ve
taraf Devletlerin, evlilik ve aile ilişkileriyle ilgili bütün konularda kadınlara karşı
ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere bütün uygun önlemleri almaları gerektiğini
düzenleyen Madde 16.
Komite, esasa ilişkin incelemesinin sonunda Taraf Devlete yönelik tavsiyelerde
bulunmuştur. Belirtilmelidir ki, bu tavsiyelerden bir kısmı doğrudan başvurucu için
yapılmış tavsiyeler iken bir kısmı da genel tavsiyeler niteliğindedir. Başvurucu özelinde,
onun fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü güvence altına alacak acil ve etkili önlemler
alınması; çocukları ile birlikte güvenli bir şekilde yaşayabileceği bir konut/ev, çocuk
yardımı, hukuki yardım ve uğradığı zarar ile hak ihlallerinin ağırlığıyla orantılı tazminat
sağlanması tavsiye edilmiştir.
Komite’nin Macaristan Hükümetine yönelik genel tavsiyelerine dikkati çekmekte
yarar bulunmaktadır. Zira kadına karşı şiddet olgusuyla baş etmede yardımcı olacak
önlemler içermektedir. Buna göre; i) aile içi şiddet mağdurlarına azami yasal koruma
sağlanmalı, aile içi şiddeti engellemek ve buna karşılık vermek için özen yükümlülüğü
çerçevesinde/due diligence hareket edilmelidir, ii) KKAOKS ve Seçmeli Protokolü
konusunda yargıçları, avukatları ve kolluk kuvvetlerini düzenli olarak eğitmek için
gerekli önlemler alınmalıdır, iii) aile içi şiddeti yasaklayan, koruma ve yasaklama
kararları içeren ve sığınma evleri dahil olmak üzere destek hizmetleri sağlayan spesifik
bir yasa hazırlanmalıdır, iv) aile içi şiddete ilişkin tüm iddialar derhal, tamamen, tarafsız
ve ciddi bir şekilde soruşturulmalı ve failler adalet önüne çıkarılmalıdır, v) aile içi şiddet
mağdurlarına ulaşılabilir, etkili ve yeterli hukuk yolları ve rehabilitasyon sağlamak için
gerekli olduğunda ücretsiz adli yardım da dahil olmak üzere adalete güvenli bir şekilde ve
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derhal ulaşmaları sağlanmalıdır, vi) Faillere rehabilitasyon programı ve anlaşmazlıkların
şiddet içermeyen çözüm yolları konusunda program sağlanmalıdır.
KKAOKK’nin esastan inceleyip karara bağladığı aile içi şiddet konulu bir diğer
vaka Fatma Yildirim vakasıdır. Türk kökenli Avusturya vatandaşı mağdur Fatma Yıldırım
öldürülmüş olduğu için başvuru, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınları
koruyan ve destekleyen Viyana merkezli iki örgüt tarafından yapılmıştır.
Mağdur Fatma Yıldırım, kocasının kendisini öldürmekle tehdit etmeye başlaması
ve bilahare kendisine saldırması üzerine polise başvurmuş ve polis kocanın mağdurla
birlikte yaşadığı eve girmesini yasaklayan bir karar çıkartmıştır ve Savcılık makamına
kocanın mağdura yönelik tehlikeli tehditlerini bildirerek kocanın alıkonulmasını talep
etmiştir. Savcılık makamı bu talebi reddetmiştir. Mağdur, 8 Ağustos 2003 tarihinde
mahkemeye başvurarak kocası aleyhine geçici önlem talebinde bulunmuştur. Mahkeme
bu başvuru hakkında ilgili polis merkezine bilgi vermiştir. Koca, mağdurun çalıştığı yere
gelerek mağduru tehdit etmiş, olay yerine çağrılan polisler, durumu Savcılık makamına
bildirmemiştir. Mağdur, kocasının ölüm tehditlerini polise bildirmiş, polis Savcılık
makamından kocayı alıkoymasını talep etmiş ve fakat bu talep yine reddedilmiştir. 1
Eylül 2003 tarihinde koca aleyhine geçici önlem kararı verilmiştir. Ancak 11 Eylül 2003
tarihinde mağdur, evinin yakınlarında kocası tarafından öldürülmüştür.
Başvurucular, mağdurun hayatını ve kişisel güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli
pozitif yükümlülüklerin yetkililer tarafından alınmadığını ve özellikle de Savcılık
makamının mağdurun karşı karşıya kaldığı tehlikeyi yeterince değerlendiremediğini ileri
sürerek KKAOKS Madde 1, Madde 2, Madde 3 ve Madde 5’in ihlali iddiasında
bulunmuştur.
Komite esasa ilişkin incelemesinde öncelikle Genel Tavsiye No.19’a atıfla
Devletlerin hak ihlallerinin engellenmesinde ya da şiddet eylemlerinin soruşturulmasında
ve cezalandırılmasında ve tazminat sağlanmasında özen yükümlülüğü/due diligence
çerçevesinde hareket etmedikleri takdirde özel hukuk kişilerinin eylemlerinden de
sorumlu olacağını hatırlatmıştır. Komite, Avusturya Hükümeti’nin aile içi şiddet
konusunda yasal, cezai ve hukuki yollar, farkındalığı arttırma, eğitim, sığınma evleri,
şiddet mağdurlarına danışmanlık ve şiddet failleriyle çalışma gibi hususların yer aldığı
oldukça kapsamlı bir model oluşturduğunu, ancak bu modelin Devlet ajanları tarafından
özen yükümlülüğü/due diligence çerçevesinde desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Komite, somut olayın olgularının mağdur bakımından oldukça tehlikeli bir
durumun varlığını ortaya koyduğunu ve durumu Avusturya makamlarının ‘bildiği ya da
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bilmesi gerektiği’ni değerlendirmiştir. Komite bu bağlamda, Savcılık makamının
mağdurun kocasının tutuklanması yönündeki polis talebini reddetmemesi gerektiğini not
etmiştir. Komite, mağdurun kocasının tutuklanmamış olmasının taraf Devletin mağduru
koruma konusundaki özen yükümlülüğünün/due diligence ihlali olduğunu belirtmiştir.
Avusturya Hükümeti’nin mağdurun kocasının tutuklanmasının orantısız bir önlem olacağı
şeklindeki savunmasına cevaben Komite, yukarıda yer verdiğimiz A.T. kararına
gönderme yaparak, aile içi şiddet faillerinin haklarının kadının yaşam hakkı ile fiziksel ve
zihinsel bütünlük hakkını geçersiz kılamayacağını yinelemiştir.
Komite bu vakada da, kadınların erkeklere göre ikincil nitelikte görüldüğü
geleneksel tutum ile aile içi şiddet arasındaki bağa dikkat çekmiştir. Komite esasa ilişkin
incelemesinin sonunda, KKAOKS madde 1 ve Genel Tavsiye No. 19 ile bağlantılı olarak
madde 2/(a), (c ) ve (f)’nin ve madde 3 çerçevesinde mağdurun yaşam hakkı ile fiziksel
ve zihinsel bütünlüğünün ihlal edildiğine kara vermiş ve taraf Devlete yönelik
tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlar arasında A.T. kararında yer almayan ve önem arz
edenler şunlardır: i) Suçlulara ve kamuya toplumun aile içi şiddeti kınadığını göstermek
için, aile içi şiddet faillerini ihtiyatlı ve hızlı bir şekilde kovuşturmak, ii) aile içi şiddet
failinin mağdur için bir tehdit oluşturduğu durumlarda ceza ve hukuk yollarının
kullanılmasını sağlamak, iii) kadını şiddete karşı korumak için alınan tüm önlemlerde
kadının yaşam hakkı ile fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün failin hakları karşısında
geçersiz kılınamayacağı vurgulanarak kadının güvenliğine gerekli ilgi gösterilecektir, iv)
kolluk kuvvetleri ile yargı mensupları arasında gelişmiş koordinasyon sağlanacak ve ceza
adalet sisteminin bileşenleri olan polis, savcı ve yargıçların, toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet mağduru kadınları korumak ve desteklemek için çalışan hükümet-dışı örgütlerle
düzenli olarak işbirliği yapmaları sağlanacaktır.
Kadına karşı şiddet eksenli olup KKAOKK tarafından karara bağlanan bir diğer
vaka ise Fatma Yıldırım vakası ile büyük paralellikler taşıyan Şahide Goekce vakasıdır.
Bu vakanın mağduru da Türk kökenli, Avusturya vatandaşı bir kadındır. Kocasının
saldırıları ve ölüm tehditleri, Bayan Şahide Goekce’nin kocası tarafından öldürülmesiyle
son bulmuştur. KKAOKK, bu vakada da Fatma Yıldırım vakasında olduğu üzere, taraf
Devletin özen yükümlülüğüne aykırı davrandığını bulgulamış ve KKAOKS madde 1 ve
Genel Tavsiye No. 19 ile bağlantılı olarak madde 2/(a), (c ) ve (f)’nin ve madde 3
çerçevesinde mağdurun yaşam hakkı ile fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün ihlal edildiğine
kara vermiştir.
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Gerek Fatma Yıldırım gerekse Şahide Goekce kararında KKAOKK, KKAOKS’nin
ilgili haklarının ihlalini bulgularken Genel Tavsiye No.19’a referans yaparak bu Genel
Tavsiyesine adeta Sözleşme normunun bağlayıcılığını kazandırmıştır.
KKAOKK’nin kadına karşı şiddete ilişkin standartları bağlamında Meksika
soruşturması raporuna da değinmek yerinde olacaktır. Komite, Meksika’daki kadın
cinayetlerinin ve kaybolma olaylarına ilişkin olarak gerçekleştirdiği soruşturma
neticesinde kadın cinayetlerinin ve kadınların ortadan kaybolmalarının önemli suçlar
olduğunu ve kadınların temel insan haklarının ihlalini teşkil ettiği gibi toplumsal cinsiyete
dayalı ayrımcılığın da en keskin ifadesi olduğunu belirtmiştir.
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2002 yılı sonrası süreçte özellikle yeni Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunun
yürürlüğe girmesi ile oluşan hukuk düzeni, kadının insan hakları lehine önemli ölçüde
değişiklikler içermektedir. Ancak insan hakları “soyut ve teorik” olmadığından1, somut
pratik yaşama etkili olacak şekilde yorumlanarak uygulanması önem arz etmektedir.
Yasaların pratik hayata nasıl yansıyacakları, ne şekilde yorumlanıp şekillenecekleri de,
mahkeme içtihatlarıyla açıklık kazanmaktadır. Bu tebliğimde, değişen yasalar ve soyut
olarak var olan hakların fiili hayata ne dereceye yansıdığını, kadın aleyhine bakış açısının
neden olduğu yargı kararların yeni şekillenen hukuk düzenine etkisini tartışmayı
hedeflemektedir.
Hukuk, modern toplumlarda reformların başlıca aracıdır. Ancak reformların kaderi,
hukuku üretenlerin niyetlerine olduğu kadar, bu metinlere hayatiyet kazandıran
uygulayıcıların tutumlarına da bağlıdır. Uygulayıcılar, demokratikleşme sürecini, hukuku
üretenlerin iradelerine uygun bir şekilde pekiştirebilecekleri gibi, bu iradeye rağmen


Avukat, İstanbul Barosu.

1

Golder v. İngiltere s 35 (Luedicke, Belkacem, Koç v. Almanya . s: 42; Marckx v. Belçika, 13.6.1979, A 31,
s: 31
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engelleme, yavaşlatma veya aksatma gücüne de sahiptirler. Normları cansız harfler
olmaktan çıkarıp, toplumsal yaşamın dokusuyla buluşturmak hiç kuşkusuz özel bir öneme
sahiptir. 2 Yargı kararları, yasalardaki değişimin toplumsal hayata dönüşümünde önemli
bir rol oynamaktadır. Yasalarda yapılan olumlu değişikliklerin ve soyut olarak var olan
hakların fiili hayata yansıması, ancak yargının bu yönde kararlar vermesi ile
sağlanabilecektir.
Bu noktada tebliğimde kadının insan hakları lehine değişen yasaların pratik yaşama
yansıma şeklini göstermek için, Medeni Kanunda aile konutu şerhinin bir güvence olarak
düzenlenmesine karşın, bu hakkın kullanımını dava açma şartına bağlayan Danıştay
kararının ve Yargıtay’ın “kadın bağırmazsa tecavüz değildir”, “kadının, ev kadını olarak,
evin yemek, temizlik gibi işleri yapması, kocasına ait evin ve otomobilin edinilmesine
katkıda bulunduğunu göstermez” şeklinde kamuoyuna akseden kararları incelenecektir.
Bu surette değişen yasalardaki bakış açısı ile çelişen genel yorumlar tespit edilerek,
yasaların benimsenmesi ve filen uygulanması için yargı organlarının ve genel olarak
toplumun zihniyetinin değişmesi ve hukukun öncelenmesi gerektiği ortaya konmaya
çalışılacaktır.

Kadının İnsan Hakları Lehine Son Dönemde Gerçekleşen Yasal Değişiklikler
2001 yılı sonrası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadınların statüsü konusunda büyük
çapta yeniliklerin gerçekleştiği ikinci dönem olarak kabul edilmektedir. 32002 yılında
eşitlik açısından oldukça önemli değişiklikler içeren Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi, 2004 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nun özel olarak kadını
ilgilendiren maddelerinde yapılan değişiklikler, 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş
Kanunu ve 2004 yılında Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kadın
işçiler ve kadın memurlar hakkında paralel düzenlemeler getirilmesi, cinsiyet dahil hiç bir
nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılmayacağının özel olarak belirtilmesi,
cinsiyet veya gebelik nedeniyle daha düşük ücret verilemeyeceğinin, cinsel tacizlerle
ilgili hükümlerin yasada yer alması, kadınlarla ilgili ciddi hukuki ilerlemelerin
kaydedildiğini göstermektedir. Yasalardaki değişime yol açan bakış açısı, Anayasa’nın
10. maddesine “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama

2

Sancar Mithat, Ümit Eylem, TESEV Demokratikleşme Programı, “Algılar, Zihniyet Yapıları ve Kurumlar
:Yargı Kurumu Raporu, İstanbul 2007, s. 3- 4, http://www.tesev.org.tr/etkinlik/alg...kasim_2007.pdf
3

ESI(European Stability Initiative), “Sex and Pover in Turkey Feminism Islam and the Maturing of Turkish
Democracy”, Berlin İstanbul, 2 Haziran 2007, http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_90.pdf
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geçmesini sağlamakla yükümlüdür." ifadesinin eklenmesi ile anayasal nitelik kazanmıştır.
Bu hükmün fiili eşitliği sağlamamsı nedeni ile, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme(CEDAW)’sinde yer alan pozitif ayrımcılık, 2010
yılındaki değişikliklerle4 Anayasa’ya eklenmiştir. Akabinde Türkiye şiddetle
mücadeledeki kararlılığını göstermek üzere 24 Kasım 2011 tarihinde İstanbul
Sözleşme’sinin ilk imzalayıcı olmuştur. 5 8 Mart 2012 tarihinde ise parlamento oy birliği
ile 6248 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin
Kanunu kabul etmiştir. Bütün bunlar süreç içinde, dönemin önemli bir reform dönemi
olarak adlandırılmasına neden olmuştur. 6
Bu noktada kadınlarla ilgili yasa değişikliklerinin ana hedefinin, kadının bir birey
olarak korunması, hukuki ve fiili eşitliğin sağlanması olduğu ifade etmek mümkündür.

Türk Medeni Kanunu’ndaki Ana Değişikliler
22 Kasım 2001 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu, ailede cinsiyetler arası denge
açısından önemli değişiklikler getirmiştir. Yasada yapılan düzenleme sonucu eşler
çocukların velayet hakları ve evlilik süresince edinilen mallar konusunda eşit karar alma
yetkilerine sahip olmuştur.
Kanundaki en önemli değişikliklerden bir tanesini, evlilik içerisinde edinilen malların
paylaşım sistemi oluşmaktadır. Yeni Medeni Kanun, evlilik içinde edinilmiş olan ve
kişisel malın dışında kalan genel olarak manevi tazminat, kişisel kullanıma tahsis edilen
mal ve miras ve evlilikten önce sahip olunan mallar dışındaki mallar ikiye bölünmesini
gerektirmektedir. Yasa yürürlüğe girdikten sonra elde edilen malların bedeli, evlilik sona
erdiğinde eşit olarak paylaştırılmaktadır.
4

Anayasa Kanun önünde eşitlik

MADDE 10.– Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. (Değişik:Ek: 13.5.2010 – 27580/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik
ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
5

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından imzalanan ve 8 Mart 2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye nin ilk imzalayıcı ve onaylayıcı olduğu sözleşme
konumundadır.
6

ESI(European Stability Initiative), “Sex and Pover in Turkey Feminism Islam and the Maturing of Turkish
Democracy”
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Yürürlükten kalkan eski Medeni Kanunu’nda mal rejiminde, boşanma halinde evlilik
içinde edinilen mal kime ait ise, onun uhdesinde kalmaktaydı. Zira “karı koca mallarının
idaresi” hususunda ayrı bir sözleşme yapılmadığı takdirde “mal ayrılığı”
uygulanmaktaydı.
Eski Türk Medeni Kanunu'nun 186. maddede;
“Karı kocadan her birinin bütün mallarının mülkiyet, idare ve intifa haklarını
muhafaza etmesine mal ayrılığı denir. Karı mallarının iadesini kocasına bırakmış
olduğu takdirde evliliğin devamı müddetince hesap sormaktan vazgeçtiği ve
mallarının bütün gelirini ev masrafına karşı kocasına bıraktığı farz olunur.
Karı, kocasına bıraktığı idare hakkını her zaman geri alabilir ve geri almak
hakkını ıskat etmesi mümkün değildir.”
ifadeleri yer almaktaydı.
2000 li yıllarda Türkiye’deki gayrimenkullerin %90’undan fazlasının erkeklere ait
olduğunun ifade edilmesi, her iki eşin de çalıştığı ailelerde dahi malların erkek üzerinde
kayıtlı olduğunu ve “mal ayrımı” rejiminin kadının maddi anlamda zarara uğramasına
sebebiyet verdiğini göstermektedir. Bu nedenle yeni Medeni Kanun, “ev içi hizmeti”
ekonomik bir değer kabul ederek ve mevcut hakkaniyetsiz uygulamayı sona erdirmeyi
hedeflemiştir. Dönemin Adalet Bakanı "Eşitlik ilkesi görüşmekte olduğumuz tasarının
temeli niteliğindedir. Bu eşitlik her şeyden önce, kadın-erkek arasında ve ailede eşler
arasındadır (…) Bu tasarıya göre, eşler eşit haklara, eşit yükümlülüklere sahiptirler."
ifadeleriyle yeni Medeni Kanun’a yansıyan bu bakış açısını ortaya koymuştur.
Ayrıca hukuk düzeni hakkaniyet ilkesini gerçekleştirmeyi hedef aldığından, Medeni
kanunda aile konutunu güvence altına alınmıştır. Mülkiyet hakkına sınırlama getiren
hükme göre, ister kişisel mal, ister edinilmiş mal olsun, eşlerden hangisine ait olursa
olsun, “eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça kira sözleşmesini
feshedemeyecek, aile konutunu devredemeyecek veya aile konutu üzerindeki hakları
sınırlayamayacaktır. 7 Bu suretle yasa koyucu gayrımenkul malikinin evlilik esnasında
tarafların beraberce oturduğu ev üzerindeki haklarını diğer eşin aleyhine kullanımını
engelleyerek, ailenin beraber oturduğu aile konutunu devrini engellemiştir.

7

Medeni Kanun 194. madde
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Ceza Kanununun Değişme Süreci ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşların Yasalaşma
Sürecine Etkileri
1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası, özellikle ceza yasa tasarısı
ile karşılaştırıldığında, kadın hakları açısından önemli gelişmeler içermektedir.
Ceza yasası taslağı; henüz 4. maddesinde tanımlar yapılırken “Bu deyim kızları da
kapsar” ifadesine yer veren, kadına karşı işlenen suçların “Topluma Karşı Suçlar”
kapsamında “Cinsel Bütünlüğe ve Edep Töresine Karşı İşlenen Suçlar” başlığı altında
değerlendirildiği, “Küçüklerin ve çocukların rızası ile ırzına geçilmesi” şeklinde bir
madde başlığı taşıyan oldukça sorunlu bir metindi. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın
Önlenmesi Komitesi’nin (CEDAW) 1996 raporu, Türkiye'nin uygulamadaki Ceza
Yasası'nın 29 maddesinin sözleşme hükümlerine uymadığına dikkat çektiği halde, kadın
bir adalet bakanı görevde iken dahi Ordinaryüs Profesör Sulhi Dönmezer'in yaklaşık on
sekiz yıl gündemde kalan taslağında sadece yüzeysel bazı değişiklikler gerçekleştirilmişti.
2003 yılında Türk Ceza Kanunu’nun tamamen değiştirilmesi gündeme geldiğinde ise
taslak, kadın örgütlerinin girişimi ile parlamento Adalet Alt Komisyonu’nda uzman
hukukçular eşliğinde tekrar revize edildi. Bu süreçte kadına karşı işlenmesi nedeniyle
öncelikle kadını ilgilendiren maddeler tekrar düzenlendi. Ceza Yasasının amacının kişi
hak ve özgürlüklerini korumak olduğunu belirten birinci maddeden başlanmak suretiyle
yasada köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Toplumun ve ailenin vazgeçilmez öğesi
bulunan kadının, önce bir birey olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesiyle yasadaki
kadın-kız ayrımı kaldırıldı ve kadına karşı işlenen suçlar “kişilere karşı işlenen suçlar”
bölümüne alındı. Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal
edilmesi, “cinsel saldırı” şeklinde tanımlandı, şikâyet halinde evlilik içi gerçekleştirilen
cinsel saldırı suç sayıldı. Sonradan evlenme halinde cinsel saldırı suçundan ceza almayı
engelleyen madde ile evli ve bekâr kadınların kaçırılmalarının cezasını farklı düzenleyen
ceza maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Kolluk kuvvetleri tarafından ya da işyerinde
gerçekleşen taciz, cezayı ağırlaştıran sebepler arasında sayıldı. Töre saiki ile
gerçekleştirilen cinayetlerin cezası ağırlaştırıldı. Kadınlara verilen altı aydan az süreli
hapis cezalarının evde geçirilmesine imkân tanındı. Aile içi şiddet, dayak, aç bırakma
şeklinde gerçekleşen “eziyet” yasa kapsamına alındı. Evlilik ile alakalı hileli hareketler,
suç haline getirildi. Resmi nikahın bulunmadığı durumlarda dahi “kendisinden hamile
olduğu bildiği bir kadının zor durumda terk edilmesi” şeklinde yeni suç tipleri
düzenlendi.
Bu surette yasalaşma aşamasında alternatif metinler hazırlayan kadın örgütlerinin
tekliflerinin adalet komisyonundaki milletvekilleri tarafından kabul görmesi üzerine,
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tasarıdaki yaklaşık 35 maddenin 30 tanesi değişikliğe uğradı. Adalet Bakanının “Türkiye
sessiz ve derinden bir zihniyet değişimini yaşıyor. Bu zihniyet değişiminin önemli
bölümünü de Ceza Kanunu yansıtıyor." ifadeleri ile değerlendirdiği bu süreçte, Ceza
Yasası'nın ana mantığı tamamen değişti 8
Yasalardaki Değişikliklerin Topluma Yansıması
Özellikle cinsiyetler arasındaki fiili eşitliği sağlamayı hedefleyen bir bakış açısı ile
hazırlanan Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda, kadın sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaların dikkate alınarak somut düzenlemeler yapılması oldukça
önemli bir aşamadır. Ancak kanunlar, toplumsal değişim için önemli bir araç olsa da, tek
başına yeterli değildirler. Önemli olan yasalarda yer alan kadınlara ilişkin olumlu
düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Kanundaki değişimin toplum nezdinde
hissedilmesi, bu yönde uygulamalar gerçekleşmesine bağlıdır.
2007 yılı sonrası AB İlerleme Raporunda ifade edildiği üzere, Türkiye’de cinsiyet
eşitliğini teminat altına alan yasal çerçeve mevcuttur. Ancak bu çerçeveyi sosyal bir
gerçek haline dönüştürmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Zira ekonomik
katılım ve fırsatlar, eğitim düzeyi, sağlık ve siyasi güç açısından kadın ve erkek
arasındaki fark belirgin düzeydedir.9
Yapılan araştırmalar, Türkiye’de genel olarak yasalardaki hakların, kısıtlı bir şehirli
kesim dışında Türk toplumuna nüfuz etmediği gerçeğini ortaya koymaktadır. Türkiye,
cinsiyet eşitliği açısından hemen hemen her ölçüte göre Avrupa ülkelerinin gerisinde yer
almaktadır. Uygulamada somut rakamlar, sözleşme ve yasalarda yazılı olarak güvence
altına alınan hakların kadınlar açısından fiilen uygulama alanı bulmadığını
göstermektedir. Ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitim düzeyi, sağlık ve siyasi güç
açısından kadın ve erkek arasındaki fark, oldukça yüksek oranlardadır.
Bu sonuç çok önemlidir. Zira Türkiye ekonomik büyüklükte dünya 16 olmasına ve
tüm modernleşme ve kadın hakları söylemlerine karşın, Dünya Cinsiyet Haritasında
134 ülkeden 122. olan10 bir ülke konumundadır. Kadının eğitim, sağlık, parlamento ve
çalışma yaşamına katılımın değerlendirildiği bu tabloda AB (Avrupa Birliği) ve OECD

8

ESI, age.

9

Türkiye
için
AB
ilerleme
Raporu
2007
http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4022&Itemid=72
10

(Kadın)

http:// http://reports.weforum.org/global-gender-gap-2011/#=, The Global Gender Gap Report 2011, 2010
yılında Türkiye 126, 2009 yılında da 129. sırada gelmekteydi.
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(Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Örgütü) ülkeleri arasında11 işgücünde en düşük kadın
oranına sahip olan ve kadınlar arasında okuryazar oranı açısından en kötü durumdaki ülke
Türkiye'dir. Ev içi şiddetin %42 olması, son seçimlerde iki kat artmasına rağmen
parlamentodaki kadın oranının dünya ortalaması olan %18 altında yer alması, beş
milyondan fazla kadın okur yazar olmaması, çalışma hayatındaki %26 kadın
oranının tüm AB ve AGİT ülkelerinden ve pek çok İslam ülkesinden çok daha az
olması, yüzlerce genel müdürden 2-3 tanesinin kadın olması, 81 ilde tek kadın vali
olması, 24 kişiden oluşan kabinede tek ve aileden sorumlu bakan kadın olması,
senelerce en önemli gündem maddemizin kadınların başları örtülü üniversiteye
girip girememesinin teşkil etmesi, Türkiye’de istatistiklerin neden bu noktada
olduğunu göstergesidir.
Bu durum sadece hukuki mevzuatta değişiklik yapılmasının, uygulamayı kendiliğinden
değiştirmemekte, uygulamanın değişmesi ayrıca çalışma yapılmasını gerektirdiğini
göstermektedir.

Yasalardaki Değişimin Yargı Kararlarına Yansıması
Yargı kararları kanunlardaki değişimin kadının yaşantısına yansıması ve hakların somut
olarak kullanılmasında kilit rol oynamaktadır. Zira sadece bazı emarelere dayanmak
suretiyle kadın aleyhine emsal nitelikli ve kesin hüküm içeren genel yorumlar yapılması,
değişen yasaların fiili olarak akamete uğratılmasına neden olmaktadır.
Sonuçta pozitif hukuk, yürürlüğe girdiği anda henüz bütünüyle belirlenmiş bir anlama
sahip olmayıp nihai biçimlenişini uygulama aşamasında kazanıyorsa, uygulamaya dair
kurallar (yöntem kuralları) da bir hukuk düzeni için en az hukuk normları kadar
önemlidir. 12 Hukuk normlarının anlamını belirleme, somut olayda bu normların gerçeğini
ve sınırları hakkında bağlayıcı karar verme imkanı, yargının “ gerçek veya filli yasama”
ya da “ derin yasa koyucu” olarak nitelenmesine bile yol açmıştır. Yargının, bu işlevini

11

Milliyet'in haberine göre 34 OECD üyesi ve bazı G-20 ülkelerine ait istatistiklere göre; Türkiye'de genç kız
ve kadınların yarısından fazlası okul ve istihdam dışında kalmaktadır. Türkiye'deki 15-29 yaş arası kadınların
yüzde 52'si ne okuyor, ne de çalışıyor. Bu alanda Türkiye birinci. Kızların okullaşma oranındaki artışa ve
eğitimdeki iyileşmeye rağmen, ty yine de OECD ülkeleri arasında en kötü. Üniversite mezunlarının nüfusa
oranı açısından OECD içinde sondan üçüncü. Türkiye'de her yüz kişiden 20'si üniversite eğitimi görebiliyor.
Bu oran G.Kore'de yüzde 67, Kanada'da ise yüzde 59 iken Türkiye’den sonra Brezilya ve Çin geliyor. 13
Eylül 2012, Türkiye'yi utandıran birincilik!, http://www.kanalahaber.com/turkiyeyi-utandiran-birincilikhaberi-105837.htm
12

Sancar Mithat, Ümit Eylem, age.s.5
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kamunun gözlerinden ırak süreçlerde, toplumun büyük bir kısmının anlamakta zorlandığı
bir lügatle ve eleştirilere karşı geleneksel algılardan ve/ veya yasalardan kaynaklanan
“koruma duvarları” içinde icra etmesi, onun bir tür “sessiz iktidar” haline getirmektedir.
Uzun süreden beri değişikliğe uğramamış normlar karşısında, bu iktidar, nispeten
sınırlıdır. Bu sınır, normun anlamının ve benzer olaylarda uygulama şeklinin, tekrarlanan
ve böylece istikrar kazanan içtihatlar nedeniyle önemli ölçüde belirginleşmesinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 13 Buna karşın (şu an kadın hakları ya da genel insan
hakları lehine olduğu gibi) hukuk düzeninde kapsamlı değişikliklerin yapıldığı reform
zamanlarında, “yargı erki” nin hareket serbestisi artarak etki alanı genişlemekte ve siyasal
işlevi öne çıkmaktadır). Reformlar karşısında yargının takınacağı tavır da, bu çerçevede
hayati önem kazanmaktadır). 14
Bu nedenle tebliğimde, yargının değişen yasalara olan bakış açısını ortaya koymak üzere
sırasıyla, cinsel saldırı, kadının ev içi emeği ve aile konutuna ilişkin üç farklı temalı karar
incelenecektir.

Ancak öncelikle ifade etmemiz gerektiği üzere emsal nitelikte olması açısından önem
arz eden bu kararlarda eleştiri konusu yapılan, yargı makamlarının hukuki
değerlendirmesi değildir. Bu makalenin nihai hedefi, Yargıtay ve Danıştay’ın temyizin
incelenmesi sonucu tesis ettiği kararlarda kullanılan yorumlar ve genel olarak kadının
insan hakları aleyhine varılan sonucun değişen yasalardaki eşitlikçi bakış açısıyla
çeliştiğinin ortaya konmasıdır.

Somut Delil Olmayan Durumlarda Yargının Cinsel Saldırı Suçlarına Bakış
Açısı
Yargıtay’ın cinsel saldırı (tecavüz) suçuna bakış açısını gösteren bir kararda, Bafra Ağır
Ceza Mahkemesi, cinsel saldırı ve geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği
gerekçesiyle 15 yıl ağır hapis cezasına hükmettiği bir kararda, Yargıtay “kadın
bağırmadığına göre eylem rızaya dayalıdır” yorumuyla ceza verilmemesi gerektiğini ifade
etmiştir.
Olay

13

Sancar Mithat, Ümit Eylem, age. s16

14

Sancar Mithat, Ümit Eylem, age. s16
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Olay, Samsun Alaçam ilçesindeki bir köyde, şikayetçi kadının eşinin il dışında olduğu bir
dönemde gerçekleşmiştir. Yerel mahkeme kararında,15 sanık A.B.nin akrabası ve
komşusu olan üç çocuk annesi N.D.'nin evinin mutfak camını kırarak zorla evine girdiği
ve cinsel ilişki teklifinde bulunduğu, bu teklifi kabul etmeyen N.D.'ye saldırdığı ifade
edilmiştir. A.B.’in iki kez daha zorla evine girdiği N.D.’ye cinsel saldırı sucunu islediği
iddia edilmektedir. N.D. olaydan duyduğu rahatsızlık sonrası durumu eşine anlatmıştır.
N.D. ve eşi Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak A.B. hakkında suç
duyurusunda bulunmuştur. Tecavüze uğradığını iddia eden N.D., kendisine cinsel ilişkiye
girme teklifinde bulunan A.B.'yi reddettiğini, kovduğunu ancak çocuklarının
uyanmasından ve kendisini tecavüze uğrarken görmelerinden çekindiği için
bağıramadığını belirtmiştir. Esinin ve çevresinin tepkisinden çekindiği için yaşadığı olayı
kimseye anlatamadığını belirten N.D. şehir dışında olan eşinin eve döndükten sonra
kendisinin durgun halinden şüphelendiğini ve bunun üzerine eşine A.B.'nin yaptıklarını
anlattığını ifade etmiştir. Sanık A.B. ise duruşmada verdiği ifadede N.D.’nin kendisini,
evine lamba tamir etmesi için davet ettiğini ve o sırada birliktelik teklif ettiğini iddia
etmiştir. N.D.’yi ilişkiye girmek için zorlamadığını belirten A.B. üç kez birlikte
olduklarını kaydetmiştir. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, sanık, şikayetçi ve tanıkların
ifadesinin ardından A.B.'yi (cinsel saldırı suçundan 12 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal
suçundan 3 yıl) toplam 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırmıştır.

İlk derece Mahkemesi kararı;
“Sanık A.B.’nin savunması ile N.D.’nın şikayetini içerir beyanları arasındaki
ihtilaf ise, A.B.’nin şikayetçi N.D. ile cinsel ilişkiye rızayla mı girdiği yoksa,
sanık A.B.’nin N.D.’ye yönelik organ sokmak suretiyle vücut dokunulmazlığını
ihlal suçunu mu işlediği yönündedir. Şikayetçinin kendi rızası ile A.B. ile cinsel
ilişkiye girdiği kabul edilmesi halinde, yörenin sosyal ve kültürel yapısı
karşısında, evli ve çocuk sahibi namuslu bir kadının başkaca kimse tarafından
görülmeyen ve bilinmeyen rızası ile girdiği cinsel ilişkiyi, olaydan daha sonra,
eşine anlatmasını gerektirecek herhangi bir olgu yaşanmadığı halde, eşi Y.D.’ye
anlatması hayatın olağan akışı ile örtüşmemektedir. Şikayetçi N.D.’nın ilişkiye
rızayla girdiği kabul edilmesi halinde bunun herhangi bir sebep olmadığı halde
çevreninde duyacağı aşikar olacak nitelikte eşine anlatmasında bir menfaat ya da
beklentisi de bulunmamaktadır. Bu nedenlerle şikayetçinin beyanlarına itibar

15

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, 13.10.2006 tarihli karar
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etmek olayların oluşuna, hayatın olağan akışına, yörenin sosyal ve kültürel
yapısına, hak ve nesafete uygun düşeceği anlaşılmıştır.
şeklindedir.

Aynı şekilde kararda;
Sanık A.B. savunmalarda, olaydan önce, şikayetçi N.’nin kendisinin etrafında
dolaştığını, sabahın erken saatlerinde dahi bahçede çalıştığında bakkala giderken
N.’nin sigara almaya, çay almaya gidiyorum diyerek kendisinin yanından
geçtiğini söylediği, sanığın bu beyanlarından da, N.’nin eşi Y.’nın Ç.’ye
gitmesinden öncede, şikayetçi N.’ye yönelik meşru olmayan düşünceler
içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca sanığın bu düşünceler ile Y.’yi birlikte
yaşadıkları köyden uzaklaştırmak amacıyla Ç. iline, S.’a götürüp, cebine 500,00
YTL para vererek otobüse bindirecek şekilde çaba ve gayreti göstererek
gönderdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sanığın olay tarihinde şikayetçi N.’nin evine
elektrik lambasının tamiri için gittiğini, tamirden sonra N. ile çay içtikleri
sırasında tahrik olarak N.’nin rızasıyla N. ile cinsel ilişkiye girdiğini savunmasına
rağmen, soruşturma aşamasındaki olay günü sabah saatlerinde N.’nin kendisinin
yanına geldiği ve kendisini sevdiğini, ilişkiye girmek istediğini, saat 22:00 de
çocuklarının uyuduğunu, bu saatten sonra kendisinden eve gelmesini istediğini,
erkek kişi olarak bu teklife hayır diyemediğini belirttiği görülmüştür. Sanığın
N.’nin rızayla cinsel ilişkiye girdiği yönündeki anlatımları da kendi aralarında
birbiri ile çelişkili ve tutarsızdır, bu nedenlerle de sanığın rızayla cinsel ilişkiye
girdiği yönündeki savunmalarına itibar edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır.”

ifadelerine yer verilmiştir. Karar sanık tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay’ın Yorumu
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, “nitelikli cinsel saldırı” değişik zamanlarda ırza geçme ve ırza
geçme eyleminde çevreden yardım istememe hususlarını değerlendirdiği kararında16

16

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, E. 2007/1161, K. 2007/2039, T. 19.3.2007
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Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını oy birliği ile bozmuştur. 17Yargıtay’ın
kesinleştirdiği karar özetle aşağıdaki şekildedir;
“Evinde çocukları bulunan mağdurenin ırza geçme eyleminin gerçekleştirildiği
zamanlarda bağırıp çevreden yardım istememiş olması, eylemin birden çok
değişik zamanlarda tekrarlanmasına rağmen hiç kimseye anlatmaması ve
şikayetçi olmaması, durgun halinden şüphelenen eşine olaydan yaklaşık iki ay
sonra açıklama yapması gözetildiğinde: ırza geçmenin cebir şiddet kullanarak
yapıldığına dair iddiasının durumunu çevresine mazur gösterme düşüncesinden
kaynaklandığı ırza geçmenin zorla yapıldığı hususunda mağdurenin anlatımı
dışında sanığın cezalandırılması için kesin ve inandırıcı başkaca da delil elde
edilemediği, dolayısıyla eylemin rızaya dayalı olarak işlendiğinin kabulü yerine,
oluşa uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya
aykırıdır”
Kararda Yer Alan İfadelerin Değerlendirilmesi
Cinsel saldırı suçları, niteliği gereği üçüncü kişilerin tanıklığında gerçekleşmeyen ve
genel olarak bilgisizlik, tecrübesizlik ve mağdurun ruh hali nedeniyle, olay sonrası derhal
karakola ve Adli Tıp Kurumuna gidilemediğinden somut bulguların temin edilemediği
delillerin temin edilemediği, bu nedenle daha çok mağdurenin ve sanığın anlatımlarına
dayanarak hüküm verilen bir suç tipidir. Yargının konuya bakış açısını göstermesi
açısından bu karar önem arz etmektedir. Zira toplumdaki genel yargı, kadının cinsel
saldırıyı kendi istediği, en azından kendisinin etken olduğu yönündedir.18
Yargıtay sadece dosyadaki ifadelere bakarak genel yorumlarla şikayetçi kadını
suçlamıştır. Zira Yargıtay’a göre “kadının bağırmaması” ve “olaydan iki ay sonra olayı

17

Mağdure muhtemelen bu konuda Barodan ücretsiz avukat temin etme hakkından haberdar olmadığı için
davada müdahil değildir. Bu durumda değişen yasalar hakkında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi
gerektiğini ortaya koymaktadır. Soyut olarak haberdar olunmayan ve fiili olarak kullanılamayan haklara,
sahip olmanın bir anlamı yoktur. Baroların Kadın hakları Merkezlerinin güçlendirilmesi, kadın hakları
merkezi bulunmayan illerde “adli yardım servislerin” daha işler hale getirilmesi, yeterli hukuki bilgiye sahip
olmayan kadınların ücretsiz avukat yardımından yararlanmasını ve haklarını daha iyi kullanmasını
sağlayacaktır (yazar notu)
18

“Hiçbir kadın tecavüze uğramak istemez”, Melek Kırmacı, http://www.ucansupurge.org/index. php?
option=com_content&task=view&id=4020&Itemid=74. Tecavüzün kadının değil erkeğin sorunu olarak
(kabul eden bakış açısı) kurbanın suçun oluşmasında payı olduğu yani kadının tecavüze davetiye çıkardığı
yönündedir. Kriminolojinin alt dallarından kurban-bilin (victimology) birçok durumda kurbanın suçluyu
kışkırttığını ifade eder. … Buna göre kadın bilinçli ya da bilinçdışı olarak kendini suçluya sunar yani onunla
işbirliği yapar… (Bu nedenle) kadının karşı koy(a)madığı durumlar çoğu zaman kadının aslında istekli
olduğu yorumlanır.
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açıklaması” eylemin rızaya dayalı olarak islendiğinin kabulü için yeterlidir. Söz konusu
kararda cinsel saldırı suçunun oluşumunu engelleyen iki ana kriter kullanılmıştır. Bundan
sonraki davalarda, bu kriterlerin yoksunluğu suçun işlenmediğini ve “kadının rızası
olduğunu” gösterir bir delil kabul edilecektir.
Nitekim Yargıtay, “suçun ispatlanmadığı” ya da “yeterli delil olmadığı” gerekçesiyle
sanığın beraat etmesi gerektiği sonucuna varmamıştır. “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi
uyarınca sanığa ceza verilemeyeceği” şeklindeki bir ifade ile dosyayı bozmamıştır. Eksik
gördüğü konularda gerekli incelemenin yapılması için dosyayı yerel mahkemeye de
göndermemiştir. Maddi olayın araştırılması, gerçeklerin net olarak ortaya çıkması
yönünde bir talepte bulunmamıştır.
Yargıtay Ceza Dairesi, “kadının rızası olduğunun kabulu gerekir” ifadeleriyle olayın oluş
şeklinden yorum çıkartmak suretiyle kadının cinsel saldırıya rızası olduğu sonucuna
varmıştır.
Gerçekte ise tarafların iddialarının doğruluğu konusunda en sağlıklı hukuki
değerlendirmeyi yapabilecek olan, ilk derece mahkemesidir. Ağır Ceza Mahkemesi
sanığın kendi anlatımlarının çelişkili olduğunu, mahkeme ve sorgu esnasında çelişkili
beyanlarda bulunulduğunu, olay sabahı şikayetçinin kendisini davet ettiğini söylemesine
rağmen, sonra bundan bahsetmediğini, sanığın ifadelerinden mağdurun eşine para verip
ve iş bularak köy dışına gitmesini temin ettiği ayrıca evli ve çocuk sahibi (otuz sekiz
yaşındaki) bir kadının, başka kimse tarafından görülmeyen, bilinmeyen, rızası ile girdiği
cinsel ilişkiyi eşine anlatmasının hayatın olağan koşulları ile örtüşmediğini beyan
etmiştir.
Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, suçun oluşmadığı, gerçekte kadının rıza olduğunu ifade
etseydi, hakimin delilleri doğrudan değerlendirdiği, tarafların anlatımı ve delilerin takdiri
neticesi bu sonuca varabileceğini kabul etmek gerekirdi. Sonuçta yargılamanın temel
amaçlarından bir tanesi maddi gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Tarafları karşılıklı dinleyen ve
gerekli gördüğünde tarafların birbiriyle olan ilişkisini tespit etmek için çevredeki kişilerin
tanıklığına başvurabilecek olan, ilk derece mahkemesidir. Bu nedenle ağır ceza
mahkemesinin verdiği karar mağdur aleyhinde olsaydı yargıcın delilleri serbestçe
inceleme ve değerlendirme yetkisi bulunduğundan “hakimin takdir yetkisini
sorgulamamız doğru değildir.” sonucuna varılabilirdi.

Ancak zaten şikayetçi kadının gerçekleri söyleyip söylemediğini en iyi değerlendirecek
olan üç kişilik hakim heyeti sanığın 15 sene hapsine hükmetmiştir. Delillerin
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doğrudanlığı, sözlü tanık ifadelerini dinleyen Ağır Ceza mahkemesinin görüşlerine itibar
edilmesini gerektirmektedir. Sonuçta üç kişilik mahkeme heyeti, tarafları dinledikten
sonra mağdurun şikayetinin doğruluğuna ilişkin kanaat oluşturup ceza vermiştir.
Yargıtay ise, dosya üzerinde inceleme yapan bir üst yargı organıdır. Taraflardan
hangisinin doğru söyleyip söylemediğini gözlemleyebilecek, “olay anında aynı
yerdeymişçesine” rızanın olup olmadığı hakkında yorum yapabilecek bir noktada
değildir. Buna karşın Yargıtay, olay örgüsü içinde kadının eylemleri üzerinde yorum
yaparak suçun oluşmadığına karar vermiştir.
Üstelik gerçekte olayda maddi gerçeğin ortaya çıkartılması, eylemin rızaya dayalı olup
olmadığını tespit etmek mümkünken bu yolu tercih etmemiştir. Yeni bir inceleme yapılıp,
kadının iddia ettiği üzere “kırık bir camın sonradan tamir edilip edilmediğini” araştırmak
ve “tarafların olay öncesi ve sonrası birbirine karşı tutumlarını tespit etmek için tanık
dinlemek” bu konuda tereddütleri önleyecektir. Bunlar taraflardan hangisinin doğru
söylediğini ispat edebilecek maddi olgulardır.
Yargıtay kesin hükme varmak için, araştırma yapmak üzere dosyayı Ağır Ceza
mahkemesine göndermek yerine “evinde çocukları bulunan mağdurenin ırza geçme
eyleminin gerçekleştirildiği zamanlarda bağırıp çevreden yardım istememiş olmasını”
mağdurenin rızasının varlığını kanıtlayan yeterli bir delil kabul etmiştir. Halbuki müşteki
kadın, “karşı koyduğunu, saldırganı iteklediğini ancak gücünün yetmediğini çocuklarının
kendisini tecavüze uğrarken görmesinden çekindiği için bağırıp yardım isteyemediğini”
ifade etmektedir. Yargıtay ise eylemi değerlendirirken kadının bu ifadelerini dikkate
almamıştır. Gerçekte ise hiçbir annenin bu durumda iken kendisini çocuklarının
görmesini istemeyeceği açıktır. Nitekim mahkeme kararından anlaşıldığı kadarıyla
çocuklardan en büyüğü on yaşından küçük olup, fiilen söz konusu saldırıya engel
olabilecek durumda değildirler.
Kadının eylemi değerlendirilirken kadın içinde bulunduğu psikolojik durum göz ardı
edilmiştir. Yargıtay bu konuda bir inceleme ve değerlendirme yapma ihtiyacı
hissetmemiş, psikolojik rapor istenmemiştir. 19 Bu davada psikolojik rapor istenseydi
19

Bu dava dosyasında mağdur açısından psikolojik raporun aldırılmamış olması en büyük eksiklik ve
hatalardan biridir.Tecavüzün delili her zaman fiziki bulgular veyahut bağırma şeklindeki yardım çağrıları
değildir.Başka bir deyişle bu bulguların olmayışı veyahut mağdur kadının Yargıtay’ın belirttiği şekilde
bağırmamış olması tecavüzün olmadığı anlamına gelme(mektedir).Tecavüz mağdur açısından korkunç bir
deneyimdir ve aradan uzun yıllar geçse dahi izlerini taşır; Bu hususun tespitine yönelik olarak bir psikolojik
raporunun (alınması) gerekmektedir. Mahkemeler ise, cinsel saldırının ispatında Adli Tıp Kurumlarının
fiziksel muayene sonucunda verdiği raporları delil olarak kabul etmektedirler. Oysa mağdurlar, yaşadıkları
travma nedeniyle doktora gitmekte zorlanmakta ya da olaydan çok sonra hekime başvurmaktadırlar. Bu da,
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inceleneceği üzere, bağırmama ya da fiziksel olarak karşı koymama, cinsel ilişkiye
rızanın var olduğunu ispatlamaz. “Dissosiasyon” yani “ketlenme” ve “donma refleksi20”,
travmatik bir olayla karşılaşan kişinin donup kalmasına ve tepki verememesine neden
psikolojik bir durumdur. Dissosiasyon, ani beklenmedik, üstesinden gelinmesi zor olan
korku heyecan ya da öfke durumlarında insanlarda ortaya çıkan düşünce duygu ve
davranışlar arasındaki bağlantının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Bu durum
sadece cinsel saldırı gibi ağır travmatik bir durumda değil, hırsızlık, konut
dokunulmazlığını ihlal gibi beklenilmeyen durumlarda dahi kişinin tepkisiz kalarak
yardım istemini engellemektedir. Ketlenme (donup kalma) durumunda, bağırıp, çağırma
yardım isteme gibi davranışların gösteremeyen bir tür bağlantısızlık durumu
oluştuğundan kişi beklenen davranış yerine tamamen farklı davranış gösterebilmekte,
örneğin oğlunun öldüğünü öğrenen bir kadın halay çekmeye başlayabilmektedir. Zira bu
durumdaki kişiler yaşadıkları travma ile ilgili zaman, mekan ve kişi gibi ayrıntıları
hatırlamamakta ve bellek bozulmasının yanı sıra dehşet verici olay karşısında
gösterilmesi gereken duygusal reaksiyonları gösterememektedirler.
Aynı şekilde Yargıtay cinsel ilişkinin üç defa gerçekleşmesini kadının rızası olduğuna
dair iddiasına dayanak olarak göstermiştir. Ancak olay tarihinde kadının kocası, sanığın
müdahalesi sonucu il dışındadır. Saldırı ilk defa gerçekleştiğinde tepki veremeyen bir
kadının, daha sonra başkalarından yardım istemesi kolay değildir. Sanığın eğer herhangi

fiilin fiziksel izlerinin silinmesine yol açmaktadır. (Ancak) mağdur travma sonrası stres bozukluğunu ise
olayın üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin yaşamaya devam etmektedir. (Buna karşın) ülkemizde Cinsel
saldırının ispatı için psikolojik raporların alınmasında çeşitli zorluklar yaşanmaktadır.Derdest dava ve
soruşturma dosyalarında mağdur taraf ve vekilince talep edildiği halde bu talepler yargı makamlarınca çoğu
kez red edilmektedir. Halbuli AİHM "Şükran Aydın / Türkiye" davasında Şükran Aydın'ın gözaltında işkence
gördüğüne ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 3. ve 13. maddelerini ihlal ettiğine
hükmetmiştir. Mahkeme kararında, "işkence iddialarıyla ilgili olarak kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma
yürütülmediği" sonucuna varmış ve "tecavüz iddialarıyla ilgili eksiksiz bir soruşturmanın, bağımsız tıp
uzmanlarınca yapılacak psikolojik muayeneyi de içermesi gerektiği" özellikle belirtilmiştir. "Soruşturma
konusu suçun doğası göz önüne alındığında, tıbbi kanıtın elde edilmesi biçimi ve tıbbi raporların içeriği"
yetersiz bulunmuştur. Cinsel saldırı iddialarına ilişkin davalarda psikolojik raporların bulunmasını talep eden
tek kurum AİHM değildir. “İstanbul Protokolü” de cinsel işkence iddialarının değerlendirilmesinde psikolojik
muayenenin gerekli olduğunu belirtmektedir (Bu nedenle uygulamada) cinsel saldırı sonrasında, muayene
genellikle bekaretin durumu ve livataya ilişkin bulgular aranmakta ve fiziken bir tahribat bulunmadığında
(ruhsal tahribatın varlığı araştırılmaksızın) saldırının olmadığı yönünde kanaat oluşması hatalıdır. Av. Semire
Nergiz Toz.
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=16280
20

Bu argüman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)’e yapılan MC v. Bulgaristan başvurusunda
psikiyatrist raporları eşliğinde ileri sürülerek kabul görmüştür. AİHM’in fiziksel olarak tepki verilmeyen
hususlarda dahi cinsel saldırı suçunun gerçekleşebileceğine her olayın ayrı değerlendirmesi gerektiğine dair
kararları mevcuttur.
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birisine bu olaydan bahsederse Yargıtay’ın da kabul ettiği gibi “kendisinin cinsel ilişkiye
rızası olduğunu” söylemesi, kadının bu olaydan kimseye bahsetmemesi ile
sonuçlanacaktır.
Yargıtay kadının “durgun halinden şüphelenen eşine olaydan yaklaşık iki ay sonra
anlatmış olmasından”, “ırza geçmenin cebir şiddet kullandığına dair iddiasının
durumunu mazur gösterme düşüncesinden kaynaklandığı” sonucuna varmaktadır. Bir
kadının, “eşi kendisine durgunluğunun sebebini sorduğunda, komşusu tarafından saldırıya
uğradığını” söylemesinin, durumunu mazur gösterme amacına matuf olmadığı açıktır.
Türk toplumunun genel yapısı ve hatta Yargıtay kararında dahi dile getirilmekten
çekilmeyen “kadın kendisinin rızasının olduğuna” ilişkin yorum tarzı dikkate
alındığında, cebir şiddet kullanılarak cinsel saldırı suçuna maruz kalan kadının,
yargılama aşamasında tekrar mağdur olacağı ve tüm hayatının olumsuz değişeceği
aşikardır. Olay toplum tarafından bilinir hale geldiğinde çevrenin olası tepkisi, cinsel
saldırı suçunun derhal ihbar edilmesini engellemektedir. Sonuçta çoğu tecavüz mağduru
kadının, toplumdan dışlandığı ve bazen öldürüldüğü düşünüldüğünde, konunun karakola
hemen aksetmemesi toplumsal açıdan anlaşılabilir bir sebeptir.
Nitekim olayımızdaki kadın eğer rızaya dayalı bir beraberlik gerçekleştirseydi, kadın bu
durumu kimseye söylemeden çok rahatlıkla gizleme imkanına sahipti. Mağdurenin
komşusunu şikayet ederek elde edeceği maddi ya da manevi bir yarar bulunmamaktadır.
Aksine olayın açığa çıkması kadının hayatını olumsuz etkilemiştir. Komşusunu şikayet
ettiği için tüm aile hayatı tehlikeye düşmüş ve büyük ihtimalle aynı çevrede yaşamaya
devam edememiştir. Sonuçta bir köyde yaşamaktadır, olayın savcılığa aksetmesinin kadın
aleyhinde pek çok söylenti çıkmasına neden olacağı açıktır. Herkesin şüphe dolu bakışları
“rızasıyla mı eşini aldattı, komşusuna iftira mı atıyor” şeklinde olacaktır.
Yargıtay kararında yer alan ifadeler de, bu söylentilere meşruiyet kazandırmaktadır. Zira
bizzat yargı kararı, “kadının rızasıyla eşini aldattığı” yönünde olmuştur. Bu yorum,
şikayette bulunan mağdureyi “suçlu” konumuna getirmiştir. Zina boşanma nedenidir.
Mağdurenin eşi, sadece Yargıtay kararını gerekçe göstererek boşanma davası açabilecek
ve çocukların velayetini alabilecektir. Bunun yanı sıra müşteki kadın hakkında, “iftira”
atarak yargı organlarını yanılttığı gerekçesiyle ceza davası açılabilecektir. Karar sadece
toplumsal açıdan değil, ceza ve tazminat hukuku açısından kadının zarar görmesine neden
olmuştur.
Sonuç itibarıyla Bafra Ağır Ceza Mahkemesi tarafları dinlemiş ve delil serbestisi içinde
vicdani kanaatini kullanarak sanığın suçlu olduğuna hükmetmiştir. Yargıtay ise sadece
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dosyadaki belgeleri inceleyerek dosya üzerinden genel bir yorum yapmıştır. Delillerin
serbestliği ilkesi ve yargıcın vicdanini kanaatini sorgulayan bu değerlendirmeyi hukuki
açıdan pek çok yönüyle eleştirmek mümkündür. kadının insan hakları yönünden kabul
edilemez husus, Yargıtay sanık hakkında “şüphenin sübutu yok” “şüpheden sanık
yararlanır, delil olmadığı için beraate hükmedilmesi gerek” şeklinde bir ifade ile kararı
bozmak yerine, direk bu durumda cinsel saldırı suçunun muhatabı olan kadın hakkında
“rızası olduğu kabul edilmelidir” şeklinde görüş beyan edilmesidir. Bu yorumun da
“tamam tecavüze uğradığını iddia ediyorsun, ama önce orada ne işin vardı, onu açıkla”
tarzındaki bir söylemden farkı bulunmamaktadır.
Bahis konusu kararlar, yasaların uygulanması için bu yöndeki yargı kararların da
yasanın ana mantığına uygun hale getirilmesi ve temel algının değişmesine yönelik
çalışmalar yapılmasını zorunlu hale getirmektedir.
Nitekim Yargıtay'ın yorumu, doğal olarak ilk derece mahkemelerini etkilemektedir.
Örneğin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davada, Diyarbakır’da 5 yıl
önce eşini kaybeden zihinsel engelli tek göz odada zihinsel engelli olan 3 çocuğuyla
yaşayan Emine B.’ye Adli Tıbbın "Kadın tecavüz anında bağırmadı, rızası var" raporu
vermesi üzerine sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Olay kaymakamın
zihinsel engelli aileleri ziyaret etmesiyle mağdure kadının 8 aylık hamile olduğunun
tespiti üzerine ortaya çıkmıştır. Yüzde 36 zekâ özürlü olan Emine B. “2 yıldan bu yana
komşumuz İbrahim H.T. (24), eve girip zorla benimle oluyordu. Korkudan bir şey
yapamadım. İstemediğimde ‘Seni ve çocuklarını öldürürüm’ diye tehdit etti. Ailesi
zengindi. Çaresizlikten kimseye bir şey anlatamadım” demiştir. Doğan kız çocuğundan
alınan DNA örnekleriyle İbrahim H.T.’nin tecavüz ettiği saptanmış ve zanlı
tutuklanmıştır. Hazırlanan iddianamede zanlı İbrahim H.T.’nin “Tehdit ederek
alıkoymak” ve “Birden fazla cinsel saldırı” suçlamalarıyla 17 yıl hapisle cezalandırılması
istenmiş, Adli Tıp Kurumu, yüzde 36 zekâ özürlü olduğunu tespit ettiği mağdurun cinsel
saldırıya uğradığında bağırmadığını gerekçe göstererek “Kendisini savunabilirdi, rıza
var” diye rapor düzenlemişti. 21 “Rızası vardı ve kendisini savunabilirdi” denilen olayda,
seneler öncesi kocası vefat eden kadının 8 aylık hamile olmasına karşın köye kendisine
kimsenin yardım etmediği gerçeği göz ardı edilmiştir. Bu olay, yakın zamanda
gerçekleşen dehşetengiz bir olayın arkasındaki psikoloji de hatırlatmaktadır. 22

21

Bağırmadı Rızası var,http://www.gazeteport.com.tr/haber/76524/bagirmadi_rizasi_var#ixzz1l17YmWcb

22

30.08.2012, Kestiği kafayı götürüp köy meydanına bıraktı, Nevin Y, kendisine birçok kez silah zoruyla
tecavüz ettiği iddia edilen Nurettin Gider’i feci şekilde öldürdü. Kendisine çıplak fotoğraflarını yaymakla
şantaj yapıldığını ileri süren kadın, Gider’i önce av tüfeğiyle vurdu, sonra 35 yaşındaki adamın kafasını kesti.
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Üstelik bağırmak suretiyle cinsel saldırının gerçekleşmesinin engellenmesini de Yargıtay,
sanıkların gönüllü vazgeçmesi olarak kabul etmektedir. Yargıtay 14. Ceza Dairesi,, 18
yaşından küçük kıza tecavüz girişiminde bulunan sanıkları "çocuğun nitelikli cinsel
istismarına teşebbüs" suçundan mahkum eden yerel mahkeme kararını bozarken tecavüz
girişimi sonuçlanmayan sanıkların eylemden “gönüllü vazgeçtiklerine” ve “çocuğun basit
cinsel istismarı” suçundan yargılanmalarına hükmetmiştir. Buna göre 18 yaşından küçük
bir kıza cinsel saldırıda bulunan 2 sanık, kızın direnerek kendisini korumaya çalışması
üzerine olay yerinden kaçması durumu “Çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs”
değildir, “cinsel saldırıyı engelleyen mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında harici bir
engel bulunmadığından sanıkların suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabul
edilmesi gerekir.” 23
Aynı şekilde iki kişinin gerçekleştirdiği cinsel saldırı nedeni ile Adli tıpça “ruh sağlığı
bozulmuştur” raporu alan 18 yaşından küçüğün, hangi sanığın davranışı nedeni ile ruh
sağlığının bozulduğunun tespit edilmemesi de Yargıtay'a’a göre bozma nedeni olmuştur.
Üstelik Yargıtay 14. Ceza Dairesi, öncelikle olay tarihinde nüfus kaydına göre 18
yaşından küçük olan mağdurenin 19 yaşlarında göründüğüne ilişkin bir sanığın beyanı
nazara alınarak, doğum kayıtlarının istenmesi, resmi bir sağlık kurumunda doğmamış ise
de yaş tespitine esas olacak kemik grafileri çektirilip sağlık kurulundan rapor alınması
gerektiği24ni ifade etmiştir.
Halbuki belirtildiği üzere cinsel saldırı suçu, genel olarak üçüncü kişilerin tanıklığına
gerçekleşen, somut delilleri bulunan bir suç tipi değildir. Delil olmadığı için cinsel
saldırının rızaya dayandığın kabul edilmesi, her davada kullanılabilecek bir argümandır.
Bu karar mağdurun ispat edeceği bir fiziksel karşılığın verilemediği durumlarda, örnek
Nevin Y, saçlarından tuttuğu kesik kafayı köy meydanına atarken çevredekilere, “Arkamdan konuşmayın.
Namusumla oynamayın. İşte namusumla oynayanın kellesi” diye seslendi.http://taraf.com.tr/haber/kestigikafayi-goturup-koy-meydanina-birakti.htm
23

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Daire, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35. maddesine göre sanıklar hakkında
teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için “cinsel istismar suçunu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya
icraya başlayıp da ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamamalarının gerektiğini” belirtti. 16/08/2012 ,
Tecavüzden
'gönüllü
vazgeçme'
kavramı
hukuka
girdi!,
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1097389&CategoryID=77
24

Bartın'da iki kişinin tecavüzüne uğrayan kız çocuğu için Adli Tıp, 'Ruh sağlığı bozulmuştur' raporu verince
sanıklara verilen ceza artırıldı. Ancak Yargıtay, "Hangisinin ruh sağlığını bozduğu belirtilmeli" diyerek
mahkeme kararını bozdu. Mahkemenin Yargıtay kararına uyması durumunda Adli Tıp Kurumu’ndan,
mağdure kızın ruh sağlığının tecavüzcülerden ikisinin fiillerinden mi yoksa sadece birinin fiilinden mi
meydana geldiği araştırılacak. Raporun değişmesi halinde 15-24 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanan
sanıklardan biri için cezanın 8 yıla kadar düşmesi ihtimali doğacak. 19/02/2012 “Yargıtay'dan tecavüz
mağduruna
ağır
darbe”
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&
ArticleID=1079229&CategoryID=77&Rdkref=1
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sunulacaktır. Bu surette başka şikayetlerin de, aynı şekilde rızaya dayalı olduğu ve suç
oluşmadığı iddiasıyla sonuçsuz kalması söz konusu olacaktır. Zaten çoğu zaman yargı
süreci çok yıpratıcı olduğu sanığa ceza verilme ihtimali çok düşük olmadığı için tecavüz
mağdurları adli makamlara başvurmamaktadırlar.25 Cezasızlık da, suçu teşvik etmekte,
başkalarının da aynı suçu işlemelerine imkan tanımaktadır. Belirtilen kararlar yargının
tarafsızlığına duyulan güveni ortadan kaldırmaktadır.
“Ceza yasa taslağında tecavüze suçuna suça kendisinin sebebiyet verenin de suçun faili
olacağına dair bir hüküm bulunmaktaydı. 26 Kişinin hem mağdur hem sanık olması kabul
edilemeyeceğinden yasa koyucu bu hükme yeni yasada yer vermemiş, devrim olarak
kabul edilen düzenlemeler yapılmıştır. Yasa koyucu Türk Ceza Kanununda yaptığı
değişikliklerde, “evlilik içi cinsel saldırıyı” dahi suç haline getirerek, kadının bedensel
bütünlüğüne koruma yönünde iradesini ortaya koymuştur. Buna rağmen Yargıtay'ın
belirtilen yorumu kanunlardan ziyade, kararlardaki “zihniyetin değişmesi” gerektiğini
göstermektedir.

Yargıtay’ın Mal Rejimine ve Kadının Ev İçi Emeğin Değerine İlişkin Bakış
Açısı
Medeni Kanun ile mal rejiminin değişmesinde ana amaç, fiili eşitlik ve adaletin
sağlanmasıdır. Yeni Medeni Kanun mal rejimi ile ev içi emeği, ekonomik karşılığı olan
bir değer olarak kabul etmektedir. Ev içi emeğe verilen bu anlam evlilik birliğine sadece
mal varlığı ile değil emek ile de katkıda bulunulabileceğini ortaya koymaktadır. Kadın,
ücret karşılığı çalışmasa ve ev kadını bile olsa evlilik içi edinilen mallardan pay almasını
sağlandığı için maddi anlamda korunmaktadır. Eşlerin evlilik birliğinde mal varlığına
maddi katkıda bulunmasına gerek yoktur. Eşin ev işlerini yapması ve çocuklara bakması
bir emeğin bulunduğunu göstermektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 186. maddesi de
“eşler evlilik birliliği giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlığı ile katılırlar”
şeklindedir.
Ancak “mal paylaşımında eşitlik” ilkesini öngören yeni Medeni Kanun, yürürlüğe girdiği
1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerlidir. 3 Aralık 2001 tarihli “Türk Medenî

25

Kişilerin birebir özdeşlik kurabildiği için toplumsal algıyı etkileme gücüne sahip televizyon dizilerinde
gerçekleşen cinsel saldırı olaylarının şikayet konusu edilmemesi de medyanın sorumluluğu açısından dikkate
alınması gereken bir husustur. (Yazar notu)
26

Türk Ceza Kanunu taslağı 315. maddenin 3. fıkrası
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Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun27 Medeni Kanun”a “geçmişe
etkili olmama kuralı” getirilmiştir. 1. madde;
“Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukukî
sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak
o kanun hükümleri uygulanır.Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten
önce yapılmış olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları,
bu tarihten sonra dahi, yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre
belirlenir.”
hükmünü içermektedir. 28
2002 yılından önce evlilik içinde edinilen mallar açısından yasada herhangi bir istisna
yoktur. Bu tarihten sonrası için Türk Medeni Kanunu'nun 202. maddesi uyarınca “eşler
arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.” Bu durumda yasanın
yürürlük maddesi, Medeni Yasa yürürlüğe girdiğinde evli olan yaklaşık 17 milyon evli
çiftin, daha önce evlilik içerisinde sahip oldukları mallar açısından eşit bir kazanım elde
edemeyeceğini göstermektedir.
Bu nedenle yasadaki bu düzenleme, yerel ve uluslararası kuruluşlar tarafından eleştiri
konusu olmaktadır. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW),
tavsiye kararlarında Türkiye ile ilgili Medeni kanunda yapılan edinilmiş mal rejimine
ilişkin değişikliğin geçmişe yönelik istenmemesinden endişe duyduğunu beyan
etmektedir.29

27

Kanun no 4722

28

http://www.ntvmsnbc.com/news/413850.asp, Av Habibe Kayar, Yasa henüz parlementoda görüşülme
aşamasında iken,Meclis Alt Komisyonunda tasarı “Eğer eşler aksi bir sözleşme yapmazlarsa yasa evlilik
tarihinden itibaren geçerlidir” şeklinde kabul edilmesine rağmen Meclis Genel Kurulunda değiştirilmiştir.
29

Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 46. Oturum, 12-30 Temmuz 2010,

Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Nihai Yorumları, 40. Bir önceki 2005 yılı nihai
yorumlarını anımsayarak Komite, evlilik süresince edinilmiş mallara ortak katılıma ilişkin Medeni Kanunda
2002 yılında yapılan değişikliğin geriye dönük olarak uygulanmaması ve sonuç olarak bu durumun Kanunun
yürürlüğe girişinden önce evlenen kadınların dezavantajlı durumlarını sürdürmesinden endişe duymaktadır. ..
41. Bir önceki 2005 yılı nihai yorumlarına paralel olarak Komite, taraf Devlete evlilik süresince edinilmiş
mallara ortak katılıma ilişkin 2002 yılında Medeni Kanunda yapılan değişikliğin geriye dönük olarak
uygulanmamasının, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce evlenen kadınlar üzerindeki etkilerini
değerlendirmesi tavsiyesinde bulunur. Komite taraf Devleti, 2002 yılından önce biten evlilikleri de içermesi
için Medeni Kanunda ek bir değişiklik yapmayı düşünmeye davet eder.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws46.htm
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Konunun tazminat hukuku açısından değerlendirilmesi
Türk Medeni Kanunu'nundaki mal rejiminin 2002 yılından itibaren geçerli olması,
özellikle uzun süren evlilikler için genel olarak mal varlığına sahip olmayan kadınlara
aleyhinde fiilen hakkaniyetsiz bir duruma yol açmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için
hukuki bir düzenleme yapılması olukça zordur. Yeni bir kanun çıkartılması ve kanunun
yürürlük tarihinin evliliklerin başlangıcına kadar çekilmesi, hukuk kurallarının geriye
yürümezliği ilkesi açısından tartışmalıdır. Hukuki güvenlik, kişinin mevcut duruma göre
hak ve borç altına gitmesini, daha sonradan yapılacak düzenlemelerin hak kaybına neden
olmamasını gerektirmektedir. Bu nedenle geçmişe yönelik yeni bir düzenleme yapılıp,
geçmişteki tasarrufları etkileyen bir sistem getirmek hukuki güvenlik ilkesini
zedeleyecektir. Yasa yürürlüğe girdikten sonra beş yıldan fazla zaman geçmesi ve bu
dönem zarfında gerçekleşen boşanmalar ve malların el değiştirmesi teknik açıdan da bu
sorunun yasa ile çözülmesine engel teşkil etmektedir.
Bu noktada konunun tazminat hukuku açısından değerlendirilmesi, mevcut
hakkaniyetsizliği ortadan kaldırabilecek bir çözümdür. Yeni Medeni Kanunun bakış
açısını taşıyan kararlar tesis edilmesi halinde, evlilik içerisinde kadının çalışmasının, yasa
yürürlüğe girene kadar eşinin maliki olduğu araç ve gayrı menkul gibi kayıtlı mallar
üzerinde ne derece katkı yaptığını belirlemek mümkündür. Nitekim bu konuda açılan bir
davada bilirkişiler söz konusu olayda kadının katkısının %31 olduğunu tespit etmişlerdir.
Basına yansıdığı üzere30; Ankara'da bir ev kadını, esinin üzerine kayıtlı olan ev ve
otomobilin satışından elde edilen paranın yarısını talep eden bir dava açmıştır. Kadın,
evlendiklerinde hiç malları olmadığını, kendisinin ev kadını olmasına rağmen, evde
yaptığı isler ve parayı idareli kullanmasıyla 2002 yılı öncesi malların alındığını ileri
sürmüştür. Erkek, ev ve otonun kendi maaşıyla alındığını, hiç çalışmayan ve miras gibi
bir geliri de olmayan eşinin bunlarda hakki olmadığını savunmuştur. Ankara 27. Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişiler, kadının evde yaptığı işlerin ekonomik
değerini ayrı hesaplamıştır. Bu teknik hesaplamanın sonunda, ev dışında çalışmasa
bile kadının, evde yaptığı işler ve aile içindeki giderlerin kontrolüyle aile bütçesine
yüzde 31 oranında katkısı olduğu belirlenmiştir. Dava temyiz edilmiştir. Kadının
edinilen mallarda katkısının yüzde 31 mi, yoksa yarı yarıya mı hakki olduğu konusunda
son kararı, Yargıtay’ın tüm hukuk dairelerinden oluşan Hukuk Genel Kurulu verecektir. 31
30

Davada taraf ya da vekili olunmadığı ve karar yayımlanmadığı müddetçe mahkeme kararlarını temin etmek
mümkün değildir. Bu nedenle değerlendirme yazısında konu ile ilgili gazete yazılarından yararlanılmıştır.
(Yazar notu)
31

“Ev kadını aile servetine yüzde 31 katkı yapıyor”, http://cep.sabah.com.tr/haber,40@F14...056E40292.html
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Bu karar Medeni Kanun’da yer alan ev içi emeğin değerlendirmesini öngören emsal bir
karar imkanına sahip olacaktı.

Yargıtay’ın Evlilik İçi Edinilen Mallarda Hakkı Olmadığına İlişkin Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise tamamıyla farklı bir yorumla hareket etmiş ve 2002 yılı
öncesi alınan mallarla ilgili bir davada lehteki Ankara 5. Aile Mahkemesi kararını
bozmuştur. “Yemek yaptın diye benden mal bekleme” başlığı ile basında yer alan32
kararda, kadının ev içinde ki çalışmasının tazminat sebebi olamayacağını ifade etmiştir.
Yargıtay kararı;
“Taraflar 27.04.1989' da evlenmişler, boşanma davası 18.04.2003 tarihinde
açılmış boşanma yönünde oluşan hüküm 06.07.2005 tarihinde kesinleşmiştir.
Keçiören’deki ev 11.04.1995' ta, otomobil ise 19.08.1997 tarihinde alınmıştır.
Dinlenen tanıklar, davalı kadının 2000 yılında hediyelik eşya yapıp sattığını
zaman zaman da temizliğe gittiğini ifade etmişlerdir. Davacının davalıya ait evin
ve otomobilin edinilmesine katkıda bulunduğuna ilişkin bir beyan ve delil
bulunmamaktadır. Kadının, ev kadını olarak, evin yemek, temizlik gibi islerini
yapması ve çocukların bakımını üstlenmiş olması, Türk Medeni Kanununun 227.
maddesi anlamında katkı sayılamaz. O halde, isteğin reddi gerekirken yazılı
şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” 33
şeklindedir.
İlk derece mahkemesi, ilk kararında direnmiştir. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
“talepte bulunan eşin diğer eşe ait malın edinilmesinde, iyileştirilmesinde veya
korunmasında parasal ya da para ile ölçülebilen bir katkı sağlamış olması gerekir.
Çalışmayan ve herhangi bir kazancı ya da geliri bulunmayan kadının ev işlerinde
harcadığı emeği, bu maddeye göre yine katkı sayılmaz ve kadın bu emeğine dayanarak
yine değer artışı için alacak talep edemez” ifadeleri ile direnme kararını bozmuştur. 34
32

“Yargıtay'dan kadını üzen karar çıktı”, Hürriyet Gazetesi, 7 Temmuz 2007,

33

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/8774Esas, 2007/9394 Karar, 06.03.2007 tarih

34

Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık kadının ev kadını olarak, evin yemek, temizlik gibi
işlerini yapması ve çocukların bakımını üstlenmiş olmasının Türk Medeni Kanununun 227. maddesi
anlamında
katkı
sayılıp
sayılmayacağı
noktasındadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce 743 sayılı Türk
Kanunu Medenisi yürürlükte iken, taraflar; evlenme mukavelesiyle kanunda muayyen diğer usullerden birini,
kabul etmediklerine göre, aralarında yasal rejim olan mal ayrılığı geçerlidir. (TKM. m.170) Taşınmaz ve araç,
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Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi
Türk Medeni Kanunu’nun 227. maddesi, 1 Ocak 2002 yılı sonrası için evliliklerde
edinilen mallarda eşlerin birbirine yaptığı katkının neden olduğu artış payının hesaba
katılması ile ilgilidir. Yasa koyucunun bu maddedeki ana hedefi yapılan somut katkının
değil, bu katkının yol açtığı artışın hesaba katılması ve daha hakkaniyetli bir sonuca
ulaşılmasıdır. 35 Ana hedef eşlerin birbirlerinin mal varlığı konusunda eşlerin
eylemlerinin mal varlığı üzerinde dolaylı katkısının kabul edilmesidir. 227. madde de bir
malın edinilmesi, iyileştirmesi hatta korunmasına yapılan katkıdan bahsetmektedir. Bu
katkının her şekilde gerçekleşmesi mümkündür.
Vaki olayda kadının, ücret karşılığı çalışmasa da ev kadını olarak, evin yemek, temizlik
gibi islerini yapması ve çocukların bakımını üstlenmiş olması, o evlilik içerisinde eşinin
para biriktirerek ev ve araba almasını sağlamıştır. Her iki tarafın da özverisi olmasaydı bu
malların edinilemeyeceği gerçeği, bu malların da hakkaniyetli şekilde paylaşımını
gerektirmektedir. Sonuçta Yargıtay'ın ifade ettiği gibi “ev isi yapmak dikkate
alınması gereken bir katkı olmasaydı” yasa koyucu 2002 den sonra alınan malların
eşler arasında bölünmesini öngörmezdi.

taraflar
arasında
bu
rejim
geçerli
iken
edinilmiştir.
Mal ayrılığında; eşlerden her biri, kendi malları üzerinde tasarruf yetkisine ve intifa hakkına sahiptir ve
mallarının idaresi kendisine aittir. (TKM. m.186/1) Eşlerden her birinin mallarının geliri ve kendi kazançları
yine
kendilerine
aittir.
(TKM.
m.189)
743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin 152 nci maddesi gereğince evin intihabı, karı ve çocukların münasip
veçhile iaşesi kocaya aittir. 153 üncü madde gereğince de eve kadın bakar. Başka bir ifade ile, 743 sayılı Türk
Kanunu Medenisine göre; kadının eve bakması ve ev işlerini yapması yasal ödevidir. 743 sayılı yasada,
eşlerden birinin edindiği mala, diğer eş katkı yapmış ise, sağladığı bu katkı karşılığını isteyebileceğine ilişkin
bir hüküm bulunmadığından, Yargıtay kararları ile; katkıyı sağlayan eşin, diğerinden katkısı karşılığı genel
hükümlere göre bir tazminat talep edebileceği kabul edilmiştir. Şayet, eşlerden birinin edindiği mala, diğer
eşin doğrudan maddi bir katkısı yoksa, bu talep kabul edilemez. Başka bir ifade ile kadının, ev işlerini
yapması ve çocuklara bakmış olması, diğer eşin edindiği mala katkı sayılamaz. Sonuç olarak; 1.1.2002
tarihinden önce, eşler arasında yasal mal ayrılığının geçerli olduğu dönemde, kadın veya kocanın diğerinden
katkı payı karşılığı bir tazminat isteyebilmesi için mutlaka, parasal veya para ile ölçülebilen maddi bir değer
koymak
suretiyle
bir
katkısının
olması
gerekir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2009/2-158 E, 2009/217 K, 27.05.2009 T
35

Medeni Kanun Madde 227 – eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine iyileştirilmesine veya
korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık olmaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya
çıkan değer artışı için katkısı oranda alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki
değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının katkının başlangıçtaki değeri esas
Böyle bir malın daha önce elden çıkartılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyette
uygun olarak belirler.
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Medeni Kanun, eslerin ev içindeki ve dışındaki çalışması, aile ekonomisi acısından ‘eşit
ekonomik değerde’ kabul etmektedir. Ancak Yargıtay bu değişiklikteki bakış açısını
kabul etmemekte direnç gösterir bir tavır takınmış, “kadının ev emeğini küçümseyen,
değersiz ya da yok sayan” bir anlayışla hüküm vermiştir.
Kararda eleştirilmesi gereken husus, kadının ev içi emeğinin değerlendirmesi açısından
kullanılabilecek tazminat, haksız zenginleşme gibi araçları ortadan kaldıran bir bakış
açısını yansıtmaktadır. Ana sorun, kararda yer alan genel ifadeler ve kadının ev içinde
yaptığı katkının hiçe sayılmasıdır.
Yasa koyucu, ev içi emeği kabul ettiği için yeni Medeni Kanunu’nda edinilmiş mal
rejimini kabul ederek, boşanma ve ölüm halinde malların bölüşüleceğini öngörmüştür.
Zira yeni Medeni Kanun “Kadının evde veya dışarıda çalışması eşit ekonomik
değerdedir, herkes emek gücü oranında ailenin gelişmesi için çalışır. Evde kalıp çocuk
yetiştirmek, yemek yapmak da aile için emek vermektir” anlayışına göre hazırlanmıştır.
Bu yorumu 2002 öncesi evlilik içinde alınan mallar için tazminat hukuku açısından
değerlendirmek gerekmektedir. Sonuçta 2002 öncesi alınan mallar için adaletsiz bir
durum söz konusudur. Bu durumda katkı payı alacağı davası için ayrı dava açılmasını
gerektirmektedir. 36

36

Nitekim Doktrin ve Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere eşlerin diğerinin malvarlığına katkısı
(bağış, ödünç, adi ortaklık, inançlı mülkiyet veya hak devri, vekalet sözleşmesi ilişkisi dışında evlilik
süresince geçerli olmak üzere yapılan ve aile hukuku temeline dayalı bir işlem gibi) sebepler dışında da
gerçekleşebilir. Eşlerden biri diğerinin mal varlığına ne gerçek anlamda, ne de görünüşte katkı sağlama amacı
taşımaksızın sadece aile olmaktan kaynaklanan nedenle katkı sağlamış olabilir. Başka bir ifadeyle aile olarak
yararlanmak amacıyla ancak ortak mülkiyet ilişkisinde kurmayarak eşlerden birinin diğerinin sahip olduğu
mal ve hak için katkıda bulunulmuş lamsı mümkündür. Alman hukukunda da belirtildiği gibi bu gibi
işlemlerin temelinde karşı tarafı karşılıksız yararlandırma kastı bulunmadığından gerçek bir bağışlamadan söz
edilemeyeceği için evliliğe bağlı oaraj ( evlilik süresince) amaçlanan bu yararlandırmanın temelinde bir aile
hukuku işlemi ve aile içi ortaklık olduğu kabul edilmektedir. (Saibe Oktay, Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin
Mali Yükümlülükleri ve Evlilik Sona Erdikten Sonra Diğer Eşin Malvarlığında Bulunan Katkıları İadesi,
Ergon A Çetingil, Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 986, naklen V.
Emmerich, Das Recht der lesitungssrorunngen, 6 Auflage, 2005, Munchen , s.425, N. 46, s427, N.49))
Karı koca arasında mal ayrılığı rejiminin bulunması Borçlar Kanunu uyarınca sözleşme ilişkisinin
kurulmasına engel değildir. Evlilik birliği kurulurken bunun ömür boyu süreceği düşüncesi hakimdir. Bu
düşünce nedeniyle de ortak yaşama ve geleceği güvence altına almak amacıyla eşlerin birlikte yatırım
yapmaları yaşamın olağan akışıdır. Karşılıklı güvene dayalı olarak kurulan evlilik birliği içerisinde eşlerin
aralarındaki hukuki ilişkiyi yazılı sözleşmeye bağlamaları beklenemez. Yukarıda anılan İçtihadı Birleştirme
Kararının gerekçesinde gösterildiği gibi, eşler arasındaki işlemlerin HUMK. nun 293. maddesi uyarınca
tanıkla kanıtlanma olanağı vardır. Kararlaştırılana aykırı davranılması nedeniyle tazminat istenmesini önleyen
bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır. Somut olayda da davacı katkı payına ilişkin tazminat talep etmiş
buna dair yazılı delillerini de dosyaya sunmuştur. Mahkemece, davacının dayandığı yazılı deliller gerek
duyulursa bilirkişi incelemesi yaptırılarak değerlendirilmeli, katkı payına ilişkin tazminat talebi hakkında bu
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Uygulamada
da
karşı
tarafın
açık
kusuru
olmadıkça
tazminata
hükmedilememektedir. Tapu tahsis davalarında açık maddi katkı aranmaktadır.
Açıkça para vererek satın alınan malda katkı sağladığını ispat edemeyen kadınların
davaları ret edilmektedir. Bu durumda yüksek yargılama masrafları boşa gideceği
gibi ayrıca karşı avukatlık ücreti ödeyeceklerdir. Bu nedenle riskli bu davaları
açmak yerine, hakkaniyetin sağlanması açısından konunun tazminat hukuku ile
çözülmesi gerekmektedir. Kadınların Türkiye’deki gayrimenkullerinin yüzde onuna dahi
sahip olmaması, evliliklerde birikimin genel olarak erkekte toplanması, özellikle uzun
süren evliliklerde kadının mağdur olması ile sonuçlanmaktadır. Yargıtay biraz geniş bir
yorumla yetkisini aşmadan Medeni kanunun 2002 yılından itibaren yürürlüğe girmesinin
neden olduğu sakıncayı giderebilirdi.
Bu noktada kadının evlilik içinde mal edinilmesine bulunduğu katkı oranının, bilirkişi
raporları ile tespit edilmesi ve hakkaniyete uygun bir tazminata hükmedilmesi
mümkünken, keskin ifadelerle bu yolun kapatılması ve 2002 öncesi hukuki durumun
farklı araçlarla giderilmesini engellenmesi yeni Medeni Kanunun ana bakış açısı ile
çelişmektedir.

şekilde sonuca ulaşılmalıdır. Eksik inceleme ve araştırmayla bu bölüm istek de reddolunduğundan karar
bozulmalıdır. (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, E. 2004/7116, K. 2004/8126, T. 23.11.2004)
Yine azınlık oyunda ifade edildiği üzere karı-Koca, kendilerine daha iyi bir gelecek hazırlama bakımından
aralarında akti bir ilişki kurmuşlardır. Malın edinme sebebi budur. Kadın katkısını eşine bağışlamış değildir.
Koca aldığı katkıyı para olarak iade edeceği düşüncesinde de değildir. İlişkinin temelinde kadının
taşınmazdan katkısı oranında yararlanacağı esası mevcuttur. Bu ilişki belli bir süreye de bağlanmamıştır.
Evlilik devam ettiği sürece yararlanma da devam edecektir. O halde kocanın iade borcu iade anındaki duruma
göre belirlenecektir. Haksız fiilden kaynaklanan sorumluluk hükümleri kıyas suretiyle akte aykırı
davranılması halinde de uygulanacaktır. (B.K. 98/2) Bu da alacaklının müspet ve menfi zararını içerir.
7.10.1953 gün ve 8/7 sayılı içtihadı birleştirme kararındaki tazmin borcu ibaresindeki amaç da budur.
Mahkemece yapılacak iş davacının katkısının oranını ve aktin konusu olan dairenin dava tarihindeki sürüm
değerini bilirkişi kanalı ile tespit edip tüm bu olguları hayatın olağan akışı ve yaşam deneyimleri içinde
değerlendirilip uygun tazminata hükmetmekten ibarettir. 36 Doktrine göre “son yıllarda Yargıtay kararlarında
evlilik süresince birlikte yararlanma esasına dayalı edinilmiş malvarlıklarından bu süre boyunca yararlanmaya
dönük akdi ilişkinin evlilik birliğinin sonar ermesi ile temelini kaybettiği ve bu malvarlığının edinilmesinde
yapılan katkının da bu çerçevede geri verilmesi gerektiği istikrarlı olarak savunulmaktadır. Yargıtay
tarafından işlem temelinin çökmesi ifadesi kullanılmamakta ise de verilen gerekçenin bu esasa dayalı olduğu
kuşkusuzdur.” görüşü ifade edilmektedir.
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AİLE
KONUTU
ŞERHİNE
DEĞERLENDİRİLMESİ

İLİŞKİN

DANIŞTAY

KARARI

ve

Yasa koyucu aile konutunu güvence altına almıştır 37 Aile konutu, evlilik birliği devam
etmekte iken eşlerin birlikte yaşamalarını mümkün kılan (eşlerin ve çocukların) sürekli
ikamet ettikleri konuttur, 38 evlilik birliği devam ettiği müddetçe örneğin boşanma davası
neticelenene kadar bu vasfı devam eder. 39 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 194.
maddesi uyarınca, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili
kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki
haklarını sınırlandıramaz.40 Böylelikle tapu sicilinde konutun maliki olarak görünen eşin
hukuki işlem özgürlüğü, diğer eşin katılımına, onayına bağlanarak aile konutunun ve bu

37

Aile konutuna ilişkin istisnai düzenlemeler konut içindeki menkul mallar için geçerli olup eşlerin rızası
olmaksızın satılamaz.
38

Aile konutu tapu müdürlüğü genelgesinde de belirtildiği üzere eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini
gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekanlardır. Bir kimsenin aynı zamanda birden
çok yerleşim yeri olamaz.’’hükmü çerçevesinde ‘’aile konutu’’;evlilik birliği devam etmekte iken eşlerin
birlikte yaşamalarını mümkün kılan, ailenin (eşlerin ve çocukların) sürekli, ikamet konut olarak
tanımlanabilir.Yargıtay “Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle
delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yazlık konut ailenin tatil ihtiyacını karşılamak amacıyla
edinilmiş olup, bütün yaşam faaliyetlerinin gerçekleştiği sürekliliği olan alan niteliğinde değildir. Bu nedenle
davacının Urla´daki yazlık konutla ilgili temyiz itirazları yersizdir.” demektedir. (Yargıtay 2.Hukuk
Dairesi2003/3071 Esas 2003/4352 )
39

Madeni Kanun “Aile konutu”

MADDE 194.- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini
feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini
isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin
verilmesini isteyebilir.
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı
bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.
40

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun194 /1 maddesi hükmü ile var olan sınırlandırma;

- Emredici niteliktedir, ( HASAN BÖHLER, Art. 169, Nr. 9, KILIÇOĞLU, s. 6 )
- Bu haktan önceden feragat edilemez, ( ÖZTAN, s. 207 )
- Eşlerin anlaşması ile ortadan kaldırılamaz, ( KILIÇOĞLU, s. 6 )
- Açık rıza ancak "belirli olan" bir işlem verilebilir. ( ÖZTAN, s. 207 )
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konutla ilgili kanuni hakların koruma altına alınması amaçlanmıştır.41 Bu koruma, 4721
sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 01.01.2002'den önce edinilmiş aile konutları
için de geçerlidir. 42
Ancak gayrimenkul maliki eşinin rızası olmaksızın aile konutunu sattığında, evi satın alan
kişinin durumdan habersiz olması durumunda iyi niyeti korunacağından satış işlemi
geçerli olacaktır. Üçüncü kişilerin iyi niyetinin korunmasını engellemek için, tapuya şerh
konması gerekmektedir. Medeni kanunun 194/2 fıkrasında “Aile konutu olarak özgülenen
taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini
isteyebilir” denmiştir. Bu noktada taşınmazı satın alan üçüncü kişinin iyi niyet iddiasının
ileri sürülmemesi için aile konutu şerhi konmalıdır. Aksi durumda aile konutu şerhi
düşülmemişse iyi niyetli (meskenin aile konutun olduğunu bilmeyen ve bilebilecek
durumda olmayan) olan kişilerin yaptığı satış işlemi geçerli olacaktır.
Yasanın uygulanmasını sağlamak üzere, Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı 2002/7 nolu genelge yayımlamış 43 ve Tapu Sicil

41

Bu konu İsviçre Medeni Kanununda 7 Temmuz 1998 tarihli Kanunla yapılan değişiklikle "boşanmanın
sonuçları" ile ilgili 121. maddede üç fıkra halinde düzenlenmiştir. Ancak, bizde evliliğinin devamı sırasında
da kira sözleşmesine taraf olmayan eşin mağdur olması gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle sözkonusu
hüküm evlenmenin hükümleri kısmında ele alınmıştır. İsviçre'de, aile konutunun şerhine ilişkin 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu'nun m. 194 f. III hükmü yer almamaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun m.
194 gerekçesinde de şerhin niteliği konusunda bir açıklama yoktur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2006/2591, K. 2006/624,T. 4.10.2006
42

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2006/2-591, K. 2006/624,T. 4.10.2006

43

Sayı : B021TKG0100001-073-1559/ 11.06.2002 Konu :4721 sayılı Türk Medeni Kanunu I-AILE
KONUTU
SERHI:
(
M.K.
m.194
)
1) Malik olmayan esin talebiyle: Evlilik birliğinin resmen devam ettiğini kanıtlayan nüfus kayıt örneği ile bu
konutta birlikte yaşantılarını sürdürdüklerini kanıtlayan muhtarlıktan alinmiş belgenin ibrazı halinde "Aile
konutudur."
şerhinin
islenmesi,
2) Taşınmaz mal maliki olan esin ya da eslerden her ikisinin birlikte talebiyle: Evlilik cüzdanı veya nüfus
kayıt örneğinin ibrazı halinde başkaca bir belge aranmaksızın "Aile konutudur." şerhinin islenmesi,
3) Aile Konutu,eslerin bütün yasam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları
mekanları ifade ettiğinden, zaman zaman ya da hafta sonu kullanmak amacıyla edinilen yazlık konut, dağ evi
gibi konutlar Türk Medeni Kanununun 194 üncü maddesi kapsamına girmediğinden, bu yönde gelecek
taleplerin
karşılanmaması,
4) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda üçüncü sahsa ait taşınmaz mal üzerine "aile konutudur." şerhi
verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, 194 üncü maddenin son fıkrasında yazılı olan
durum
nedeniyle
üçüncü
sahsa
ait
taşınmaz
mal
üzerine
şerh
verilmemesi,
5)
Taşınmaz
malin
üzerinde
mevcut
"aile
konutudur."
şerhinin
terkini:
a) şerh malik olmayan esin talebiyle islenmiş ise; yine malik olmayan esin talebiyle,
b) şerh her iki esin birlikte talebiyle islenmiş ise; her ikisinin de talebiyle,
c) Eslerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eslerden birinin talebiyle islenmiş ise; şerhi
islettiren
esin
talebiyle,
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Tüzüğünde Değişiklik yapılmıştır.44 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1.6.2002 tarih
ve 2002/7 numaralı genelgesi ile aile konutu maliki olmayan eşin, evlilik birliğinin devam
ettiğini kanıtlayan aile nüfus kaydı örneği, aile konutu olarak belirlenen bu konutta eşlerin
yaşamlarını birlikte sürdürdüklerini gösteren muhtarlıktan aldıkları belge ile Tapu Sicil
Müdürlüğüne müracaatı halinde aile konutu şerhi tapuya işlenecektir açıklamasını
getirmiştir.
Yasa çıkartıldıktan sonra on sene boyunca, genel alarak kadınlara aile konutu
olduğunu belgeleyen muhtarlıktan aldıkları yazılarla tapu müdürlüklerine giderek
yasanın öngördüğü korumadan yararlanmışlardır. Kat mülkiyetinin bulunmaması
gibi ihtilaflı durumların varlığı halinde aile mahkemesine müracaat edilmiştir. Yargıtay
kararları eşler arasında ihtilafı varlığı halinde, tapu memurunun şerh koymayarak
konunun aile mahkemesi intikal ettireceği ve deliller dışında karar verileceği yönünde
olmuştur.45 Söz konusu yerin aile konutu olup olmadığı konusunda ihtilaf varsa Tapu sicil
memuru idari işlemle mülkiyet hakkını sınırlandıran şerhi tapu siciline
d) Malik olan esin talebiyle şerh verilmiş ise malik olmayan esin de talep ya da muvafakatiyle,
Terkin edilmesi, ancak malik olmayan esin ya da eslerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh
talebinde bulunan esin ölümü ya da bu konuda alinmiş mahkeme kararının ibrazı halinde diğer esin tek taraflı
talebiyle
de
terkin
işleminin
karşılanması,
6) Aile konutu şerhi eslerden herhangi birinin tek taraflı talebiyle islenmiş ise diğer ese işlemin sonucundan
duyuruda
bulunulması,(
M.K.
m.1019
)
7) Aile konutu şerhi islenmesinde; gereken hallerde taşınmaz malin şerhi talep edilen taşınmaz mal ile ayni
olduğunun
kadastro
müdürlüğünce
veya
muhtarlıkça
tespit
edilmesi,
8) Mali yönü: Aile konutu şerhine yönelik 492 sayılı Harçlar Kanununda herhangi bir düzenleme
bulunmadığından talebin harç, Ö.I.V., E.K.P. ve döner sermaye ücreti tahsil edilmeden karşılanması,
9) Hukuki sonuç: "Aile konutudur." şerhi bulunan taşınmazda eslerin rızası sağlanmadıkça tapu kütüğü
üzerinde tasarrufa taleplerin karşılanmaması, ( M.K. m.194/1) gerekmektedir.
44

Tüzüğün 57 enci maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

" Aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman
yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı"
(Bakanlar Kurulu Tarihi - No:08/11/2004 - 2004/8109)
45

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında; “Davacı 4721 sayılı Kanunun 194. maddesi uyarınca davalıya ait
taşınmaz malın aile konutu olduğuna dair şerhin tapu siciline yazılmasına karar verilmesini istemiş, davalı eş
davaya cevap vermemiş, duruşmaya gelmemiştir. Şu halde davalı iddiaları ret etmiş sayılır.
Hiç kimse kanundan almadığı bir kamu yetkisini kullanamaz. Söz konusu taşınmaz malın aile konutu olup
olmadığı yönünde taraflar arasında ihtilaf bulunduğuna göre tapu sicil memuru idari işlemle mülkiyet hakkını
sınırlayan şerhi tapu siciline yazamaz. (2644 sayılı Tapu Kanunu md.26)
4721 sayılı Kanunun 195. maddesi uyarınca hakimin müdahalesini gerektiren bir hal ortaya çıkmıştır.
Davacının isteği bu çerçevede değerlendirilip tarafların delilleri toplanarak sonucu uyarınca karar vermek
gerekirken davanın gösterilen gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.” E. 2002/5374, K. 2002/5991, T.
6.5.2002
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yazdıramayacaktır. Bu durum Yargıtay 2.hukuk Dairesinin 2003/1436 Esas 2003/3050
Karar sayılı kararında “Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi gereğince; Aile konutu
olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli
şerhin verilmesini isteyebilir. Konutun aile konutu olup olmadığının belirlenmesi
yargılamayı gerektirdiğinden bu konuda ihtilaf çıktığı takdirde karar verme yetkisi, Adli
Yargıya aittir.” ifadeleriyle açıklanmıştır.
Diğer eşin kanunun kendisine tanımış olduğu rıza verme yetkisini haklı sebep olmaksızın
eşinden esirgemesi, bu yolla hakkını kötüye kullanması mümkündür. Bunun önlenmesi
için de maddenin ikinci fıkrasında böyle bir rızaya muhtaç olan eşe hakime başvurma
yetkisi tanınmıştır." Bu suretle kötü niyetli uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir.
Buna karşın Danıştay 10. Dairesi genelge hakkında yürütmeyi durdurma kararı
vermiştir.46 Kararda, aile konutu şerhinin sadece yargı kararı ile verilmesi gerektiğini
beyan etmiştir. Yürütmeyi durdurma kararı sonrası kadınların aile konutu şerhi
koyması için aile mahkemelerine müracaatları gerekmektedir.
Danıştay 10. Dairesi karar verirken “Türk Medeni kanunun tapu siciline dair genel
esasların irdelenmesinden”, bir taşınmazın tapu sicil kaydında herhangi bir işlem
yapılabilmesini, malikin rızasına ya da mahkeme kararına bağlı olduğu” sonucuna
varmıştır. Ancak mahkeme, aile konutu şerhinin yasa koyucu tarafından istisnai olarak
düzenleme getirdiğinin ve ayıca yasada özel madde olmasına gerek olmadığı hususunu
gözetmemiştir.
Eşler evlilik devam ettiği sürece kural olarak gerek kendi aralarında, gerek üçüncü
kişilerle diledikleri hukuki işlemleri yapabilirken, yasa koyucu, aile konutunda eşlerin
sözleşme yükümlülüğünü kısıtlamıştır. Böylelikle hukuki işlemlerde eşlerin serbestliği
ilkesine getirilen istisnalardan biri de47 aile konutu ile ilgili diğer eşin rızasına bağlı
hukuki işlemler olmuştur.
Bu suretle boşanma esnasından özellikle gayrimenkul malikleri olan erkeklerinin oturulan
evi elden çıkartmasının önüne geçilmek istemiştir. Nitekim aynı şekilde kadının

46

Danıştay 10. Daire, Esas No :2010/11873

47

Eş "kural olarak" herhangi bir yetkili makamın onayına bağlı olmadan ve "eşinin rızasını almadan" her
türlü hukuki işlemi yapabilir. Bu konularda hakim kararına gereksinim yoktur ( Ömer Uğur GENÇCAN,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Bilimsel Açıklama-İçtihatlar-İ lgili Mevzuat, Yetkin Yayınevi: l. Cilt, (
TMK m. 1-351 ), Ankara 2004 ( 1614 sayfa ), II. Cilt, ( TMK m. 352-1030 ) Ankara 2004 ( 1628 sayfa ).
Kısaltma: GENÇCAN-TMK s. 1091 )
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korunmasını amaçlayan bir hükme miras ile ilgili 240. de rastlamak mümkündür. 48
Amaçlanan taşınmazlar genel olarak erkekler üzerinde kayıtlı olduğundan kadınların
sokağa atılmasını, güvencesiz kalmasını engellemektedir. Zira aile konutu eşlerin
yaşamların önemli bir parçasıdır. Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini
gerçekleştirdiği yerdir. Madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere, aile konutu eşlerin
bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı
günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır. Bu alan ile ilgili olarak bir eşin tek
başına hukuki işlem yapması, diğer eşin yararlarını zedeler. Medeni Kanunda bu
hususu düzenlemektedir. Bu kadar net bir kuralın dava şartına bağlanarak
uygulamasının zorlaştırılmasının yasa koyucunun amacıyla uyuşmadığı açıktır.
Nitekim Danıştay kararında “malik olmayan eşin kendi bilgi ve rızası ile hukuki
muameleler sonucu mağdur olmasını önlemek amacıyla getirilen bir koruma tedbiri
niteliğinde olduğunu” kendisi ifade etmektedir. Kararda “Medeni yasanın 194/3
maddesinin tapu dairesine doğrudan şerh verme yetkisini verdiğini kabul ederek”
genelgeyi yayımlayan “davalı idarelerin de söz konusu şerhi koyacakları durumları
kısıtladığını ve ihtilaflı alana girmekten” kaçındığı da beyan edilmektedir. Buna karşın
Danıştay kararı, söz konusu şerhin sadece mahkeme kararı ile verilebileceği yönünde
olmuştur.
Belirtildiği üzere ‘’Aile konutu şerhi’’ , eşlerden birinin mülkiyetinde olan taşınmazın
aile yaşantısına özgülenmesi haline münhasır olarak, malik olmayan eşin, kendi bilgi ve
rızası dışındaki hukuki muameleler sonucu mağdur olmasını önlemek amacıyla getirilen
bir koruma tedbiri niteliğindedir. Eşlerin kiracı sıfatıyla ikamet ettikleri, ortak
yaşantılarını sürdükleri ev de ‘’aile konutu’’ sıfatına sahip olabilirken, aile konutu şerhi
yalnızca eşlerden birinin malik olduğu taşınmaz üzerine konulabilmektedir. Bu şerhin
konulması suretiyle, malik olan eşin taşınması üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanımı,
evlilik birliğinin hukuken devam etmesi kaydıyla malik olmayan eşin açık rızasının
48

Yasaya göre eşlerden birinin ölümü halinde de diğer eş, katılma alacağındaki payına mahsuben aile
konutunda intifa hakkını kullanmayı talep edebilir. Bu suretle diğer mirasçılar aile konutunu mahkeme kanalı
ile satamaz.
Medeni Kanun “Aile konutu ve ev eşyası”
MADDE 240.- Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları
konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya
oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.
Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya
oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir…
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varlığına bağlanmakta; bu rızanın bulunmaması halinde, mahkeme kararı dışında, söz
konusu taşınmaz üzerinde kısıtlayıcı veya yükümlendirici herhangi bir işlem
yapılamamaktadır. Bu hakkın kullanımını, dava şartına bağlamak ise hakkın
kullanımını fiilen imkansız hale getirmek anlamına gelmektedir. Halbuki Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu kararında azınlık oyunda ifade edildiği üzere49 “4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu m. 194 f. III hükmü ile getirilen şerhin etkisi, işlem tarafı "olmayan" (
=olan değil ) iyiniyetli üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırmaktan ibarettir.
Hükmün tarihsel arka planı da bu görüşün yanındadır. 50
Kanıtlama külfetinden "kurtulmanın" yolunun ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.
194 f. III hükmünde yer alan şerhin varlığına bağlı kılınması bu şerhi "açıklayıcı" şerhten
"kurucu" şerh konumuna getirdiği/yükselttiği gibi, şerhin "yokluğunda" ise uygulamadaki
bariz ispat zorluğu dikkate alındığında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 194
hükmünün uygulanamazlık anlamında "ölümü" sonucunu doğurmaktadır. Sonuçta tapu
müdürlüğünün şerhi hak ihdas etmemekte, sadece yasanın tanıdığı bir hakkın üçüncü
kişilere karşı kullanılmasını sağlamaktadır.
Yine azınlık oyunda ifade edildiği üzere ülkemizde tapu kayıtlarının "ezici
çoğunluğunun" erkekler üzerinde olduğu gerçeğinden ( = Bu gerçek, farkında
olunmamakla/ görmezden gelinmekle maalesef yok olmamaktadır ) konuya baktığımızda
karşılaşılan manzara hiç de iç açıcı değildir. Önce mal rejimleri konusunda "sözleşme
yükü" (4722 SK m. 10) altına sokulmuş olan kadınların bu kez de aile konutu (TMK m.
194) koruması için "şerh yükü" / "kanıtlama yükü" altına konulduğu gözlenmektedir.
Buna karşılık kadın ise; gerçekleştirilen işlemlere hiçbir katılımı bulunmadığı halde
yokluğunda yapılmış hukuki işlemde (= aile konutunun devredilmesi ) rızasının
alınmaması sanki geçerli ve meşru imişcesine, başka bir anlatımla, ortada geçerli bir
hukuki işlem varmışcasına hiç tanımadığı, çoğunlukla da tanımasının peşinen olanaksız
olduğu işlem tarafı insanların/kiş ilerin kötüniyetini ( TMK m. 1023 ) kanıtlamak zorunda
bırakılmıştır.
Buna karşın ilgi genelge hakkında yürütmenin durdurulmasına karar veren kararda;
“Bu itibarla bir taşınmazın tapu kaydına malikin rızası veya mahkeme kararı
aranmaksızın idarece şerh konulmasını öngören dava konusu düzenlemelerde,

49

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2006/2-591, K. 2006/624,T. 4.10.2006

50

DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 215, ŞIPKA, s. 160
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esasen yargı erkine ait bir yetkinin idare tarafından kullanılması sonucunu
doğuracağından yetki unsuru yönüyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”
ifadelerine yer verilmiştir.
Aile konutu şerhinin tapu dairesinden direk isteneceğine dair ayrıca yasa maddesini
bulunmasına gerek bulunmamasına karşın, Danıştay kararı sadece hakkın kullanımını
zorlaştırmaktadır.İlginç olan yargı paketi ile veraset ilamı verilmesi gibi, mahkemelerin
yetki alanına giren konularda Noterliklere yetki verilerek yargının iş yükü azaltılmaya
çalışılırken51, aile konutu şerhi verilmesi gibi prosedürsel konuları yargıya aktarılarak,
zaten çok yoğun olma ve bazı mahkemelerde altı ay duruşma günü verilen aile
mahkemelerinin yüklerinin artmasına sebebiyet verilmesidir.
Halbuki hukuk düzen hakkaniyeti gerçekleştirmeyi hedef edinir. Yürütmeyi
durdurma kararı hakkaniyeti sağlamamaktadır. Mahkeme kararı sonrası, eşinin
aile konutunu satacağını düşünen kadının, eşi aleyhine dava açması gerekmektedir.
Bu durum harç ve yargılama gideri52 ödemesini gerektirmektedir. Mahkemeler aile
konut şerhi ile ilgili davalarda duruşma günü verdiğinden, kararın yazılması bir
seneyi bulabilecektir. 53Aile hakimin tedbir kararı vermediği durumlarda, aile
konutu şerhi düşülene kadar aile konutunun, davadan haberi olamayan iyi niyetli
üçüncü kişilere satışı mümkün olacaktır. Bu durumda dava ile amaçlanan gaye hasıl
olmayacaktır. Mahkeme kararının en olumsuz etkisi, ise evlilik içinde taraflarının
haklarını korumak için getirilen hükmün, taraflar arası mahkeme önüne ihtilaf konusu
51

Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun No.
6217 Kabul Tarihi: 31/3/2011 MADDE 19 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 164
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “hâkim” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya
noter” ibareleri, 598 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sulh mahkemesince” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya noterlikçe” ibaresi eklenmiş ve 181 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin
kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”
52

Başvuru Harcı: 21.15TL, Peşin Harç: 21.15TL, Dosya Ücreti: 0,60TL,Vekalet Harcı: 3.3TL,Tebligat Gider
Avansı: 70,00TL,Tanık Gider Avansı: 0,00TL, Keşif Gider Avansı: 0,00TL, Bilirkişi Gider Avansı: 0,00TL
Diğer Gider Avansı: 50,00TL
53

Duruşma yapılması ve harç ödenmemesinin tek istisnası, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanundur. Kanunun 4/c bendi uyarınca Hâkim tarafından “c)
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi
üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.” na yönelik “koruyucu tedbir kararları” verilecektir. 6284
sayılı yasa Şiddetin varlığı halinde koruma kararı almak için müracaat edene kadın gerekli belgeleri temin
halinde aile konutu şerhi düşme imkanı bulunmamaktadır. Duruşma bu durumda duruşmaya yapılmayacak
olup, harç ve yargılama gideri alınmayacaktır. Ancak bu hükmün uygulanması yasada düzenlenmiş olan
şiddetim varlığına bağlıdır.
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olarak getirilmesidir. Bu durumda eşe, davalı sıfatı ile tebligat yapılması, aile içinde
huzursuzluğa neden olacaktır. Aile konutunun maliki olmayan eş tapun kütüğüne gerekli
şerhi verdirmek suretiyle aile konutuyla ilgili hukuki işlemlere girişmek isteyen üçüncü
kişilerin iyi niyet iddiasını da önlemiş olacaktır54 Kadınlar bu davayı açmadıklarında,
boşanmayı planlayan eş kolaylıkla aile konutunu elden çıkartabilecek, nafaka ve ailenin
geçimi için kadının herhangi bir güvencesi kalmayacaktır.
Bu noktada yargı kararının, yasanın dezavantajlı taraf lehine sağladığı korumayı fiilen
işlevsiz hale getirdiği tespitini yapmak mümkündür.

Sonuç ve Genel Değerlendirme
Türkiye'de yapılan hukuk kuralı değişikliklerinin uygulamayı değiştirip değiştirmediği
sürekli tartışılan bir konudur. Yasanın değişmesi üzerine son tahlilde kuralın
uygulanmasından başka bir şey olmayan yargı kararının da değişmesi gerekir, doğru olan
budur.55 Ancak yargıçlar açık yasa hükümlerinden ziyade var olan zihinsel kalıpları ile
kişiye göre değişen yorumlarla kararlar ihdas ettiklerinde, sonuç her zaman bu yönde
olmamaktadır. Yargı organlarının kanunları kanun koyucunun öngördüğünden daha dar
yorumlaması yasaların toplumsal hata dönüşümünü olumsuz etkilemektedir. Nitekim
200856 ve 201157 yılında cinsel saldırı sonrası evlenmelerde yargılamanın düşmesine

54

Akıntürk Turgut, “Türk Medeni Hukuku”, İstanbul 2004, Beta Yayınları, s. 115.

55

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=619788, Mustafa Şentop, Devletin önceliği devleti korumak
değildir.
56

Adalet Bakanlığı’nın, Ankara Çocuk Savcılığı, Adli Tıp, Aile Mahkemesi ve Yargıtay 5. Dairesi
temsilcileri ile oluşturduğu Komisyon’un, 17.10.2008 tarihinde önerdiği yasadaki Değişiklik teklifi, TCK'nın
çocuklar ile gönüllü cinsel ilişki suçunu düzenleyen 104. Maddesi’nde değişiklik yapılarak "15 yaşını bitirmiş
olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"
hükmünü içeren maddede ki 15 yaşın 14'e indirilmesi ,"Ailenin reisi ceza alıp, hapse girince aile perişan
oluyor” gerekçesiyle, eşe tecavüze verilen 7 yıla kadar hapis cezasının 6 ile 1 yıl arasında olması, 17 olan
resmi evlilik yaşının 14'e indirilmesi ve eski yasaya dönülerek, tecavüzcülerin, tecavüz ettikleri kişi ile
evlenmesi halinde cezadan kurtulmasını sağlayacak düzenleme yapılmasına yöneliktir
57

HSYK tarafından hazırlanan raporda, hâkim ve savcıların özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve Adalet
Bakanı'nın HSYK'ye başkanlık etmesinin sonlandırılması önerileri dikkat çekti. HSYK, 20’ye yakın bölgede
hakim ve savcılarla yaptığı toplantıların ardından “Yargıda Durum Analizi” raporunu hazırladı. Gelecek
günlerde son şekli verilecek rapor Adalet Bakanlığı’na sunulacak. 56 sayfalık raporda, şu öneri ve
belirlemeler öne çıktı: - 15 yaşından küçüklere karşı rızaen cinsel ilişki suçlarının ceza miktarları düşürülmeli.
- Adli Tıp’tan cinsel suçlarla ilgili daha hızlı rapor alabilmek için ‘beden ve ruh sağlığının bozulup
bozulmadığı’ araştırması yerine sadece ‘beden sağlığının bozulup bozulmadığı’ araştırılmalı. 15 yaşından
küçüklere karşı rızaen cinsel ilişki suçlarının ceza miktarları düşürülmeli, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
434. Maddesindeki ((Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile maznun veya mahkumlardan biri arasında
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ilişkin58” ceza maddesinin yeniden yasaya eklenmesi gerektiğini savunulması59 ve hatta iş
yükü gerekçe gösterilerek şikayetten(!) vazgeçme halinde basit yaralama suçunun
davasının düşmesinin gerektiğinin savunulması60 buna
örnektir. Bu durum bazı hakim ve savcılar halen eski yasalardaki ana mantığı devam
ettirmekte kararlılığını göstermektedir. Teklifler üst düzey yargı ve bürokratların ceza
yasasının uygulanmasındaki dirençlerinin ana nedeninin zihniyet sorunu olduğunu
göstermektedir. Yargı organlarının kanunları yasa koyucunun öngördüğünden daha dar
uygulaması toplumsal dönüşümünü olumsuz etkilemektedir. Kuvvetlendirilen yasal
konumun pratik yaşamada yansıması, yasalardaki temel zihniyet değişiminin, yargı
mensuplarınca da benimsendiğinde gerçekleşecektir.
Kadının insan hakları lehine yasalarda değişiklik yapılması, yapılan değişikliklerin
hayata geçirilmesi ile önem kazanmaktadır. Buna karşın yasalardaki temel değişim,
yargı kararlarına değişik şekillerde yansımaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu,
dayak atan kocasına hakaret eden kadını eşit kusurlu sayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
kararını61 bozması 62 Türk Ceza Kanununun uygulamasında, töre saikiyle işlenen
evlenme vukuunda koca hakkında hukuku amme davası ve hüküm verilmiş ise cezanın çektirilmesi tecil
olunur.) uygulama yeniden hayata geçirilmeli.
58

Kadının rızası olsa evlenmek istese zaten saldırı suçunu gerçekleşmeyecektir. Bu konu sonradan rıza
verilebilecek bir husus değildir. Cezanın düşmesi, sosyal baskısı neticesi kadınların yine tecavüzcüleriyle
evlenmeye zorlanması ile sonuçlanacaktır. Nitekim uluslararası insan hakları belgelerine göre zorla
evlendirme insan hakları ihlali ve kadına yönelik şiddettir.
59

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Esas: 2001/478, Karar: 2004/38, Tarih:25.03.2004 sayılı dosyasına
müracaat eden Kiraz Asliye Ceza Mahkemesinde son bir yılda bu tür açılan dava dosyası sayısı yirmidört
adet” olup, “Bu davaların yirmiüç tanesinin evlilik nedeniyle” ertelendiğini beyan edilmektedir.
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1957&content=
60

14.04.2012”HSYK'dan 'Kadına Şiddet'le ilgili kadınları kızdıracak, şaka gibi bir öneri geldi: Dosya sayısı
çok, şikayet yoksa; aile içi şiddete dava açılmasın” Gerekçe olarak ise toplumsal barış, aile bütünlüğü ve
yargının iş yükü gösterildi HSYK’nın (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) taleplerini raporlaştırdığı hakim
ve savcılar, kadın ve çocuklar başta olmak üzere diğer aile bireylerine karşı şiddetin önlenmesi için Türk
Ceza Kanunu’na konulan çok önemli bir güvenceden vazgeçilmesini istedi. Raporda, kadınlara ve aile
bireylerine yönelik “basit yaralama” suçlarında, şikayet olmasa veya şikayet geri çekilse bile ceza
verileceğine ilişkin düzenlemenin TCK’dan çıkarılmasını istendi. Ayrıca “uzlaşma” kapsamında bulunmayan
bu suçun uzlaşma kapsamına alınmasını önerildi. HSYK raporunda, kadınların tepkisini çekecek bu
önerilerinin gerekçesi ise “toplumsal barış, aile bütünlüğünün korunması ve yargının iş yükünün azaltılması”
olarak açıkladı. http://www.haber365.com/Haber/HSYKdan_Kadinlari_Kizdiracak_Oneri/
61

Yargıtay'a kararında; “pezevenk, şerefsiz, Allah belanı versin, boynun altında kalsın" şeklinde hakaretlerde
bulunduğu anlaşılmaktadır. Dava, boşanmaya ilişkin olup, davalı iddianın yerinde olmadığını savunmuştur.
Toplanan delillere göre davalının, devamlı olarak davacıya kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu
gerçekleşmiştir. Bu haksız tutum ve davranış karşısında davacı için boşanma davası açmak hakkı doğmuştur.
Davacının sadakatsiz hali mahkemece ağır kusur sayılarak dava reddolunmuştur. Oysa davacının sadakatsiz
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cinayetlerde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarının verilmesi63, mal varlığını
kumara yatıran eşin kısıtlanması64 gibi örnekler yasa koyucunun ve sivil toplumun yasa
değişikliklerinde hedeflediği olumlu yönde gelişmelerdir. 65 Ancak bu örneklere karşın
kamuoyuna yansıyan pek çok karar, olumlu kararları gölgede bırakmaktadır: Örneğin NÇ
ve Fethiye davalarındaki gerekçeler, “Kadın bağırmazsa tecavüz değil” , “Yargıtay
tecavüzcüyü sevindirdi “başlıklı 66 haberlerle kamuoyuna duyurulan kararlar, yeni Türk
Ceza Kanunu uyarınca, evlilik içi cinsel saldırı suç olmasına karşın Yargıtay eşi kendisini
ret edip yataktan ittiği için önce dövdüğünü akabinde bıçakla öldürdüğünü ifade eden fail
hakkında haksız tahrik indirimi uygulaması67, adalete duyulan güveni zedelemektedir.
davranış içinde olması davalının ona mütemadi suretle saldırıda bulunmasına hak vermez. Davanın bu
sebeple reddi, neticesi bakımından davalıya bundan sonra davacıya saldırma imkanı verir. Böyle bir düşünüş
bizzat hakkı hakka imkan vermek sonucunu doğurur. Olayda bir tarafın kusurunu diğerinden ağır kabul etmek
mümkün değildir. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ( TMK. md.166/1 ) olup, iki taraf yönünden de devamı
beklenemez. Bu itibarla boşanma kararı verilmesi gerekirken davanın yetersiz gerekçe ile reddedilmiş olması
usul ve kanuna aykırıdır. “ ifadelerine yer verilmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/5890, Karar:
2005/8164, Tarihi: 24.05.2005
62

Dava; boşanma, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, boşanmaya sebep olan
olaylarda davalı kadının eşit kusurlu olup olmadığı, bu bağlamda maddi ve manevi tazminata hak kazanıp
kazanamadığı noktalarında toplanmaktadır. Dosya kapsamından davacı erkeğin evlilik birliği içinde
sadakatsiz davranışlar sergilediği, iyi bir geliri olmasına rağmen özürlü çocuğu ve evin ihtiyaçları ile
ilgilenmediği; davalı kadının da davacıya kişilik haklarına saldırı teşkil edecek sözler sarf ettiği
anlaşılmaktadır. Yaşamını özürlü çocuğuna adayan bir kadının eşinden ilgi beklemesi çok doğaldır.
İlgisizlik ve sadakatsizliğe karşı tepki ile saldırı teşkil eden sözler söyleyen kadının eşit kusurlu sayılmasına
olanak yoktur. Davacının kusurlu hareketleri, davalının kişilik haklarına ağır saldırı teşkil etmektedir.
Boşanma ile eşinin de desteğini yitirecek olan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi
tazminata hükmedilmesi gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2006/2-521, K. 2006/517, T. 12.7.2006
63

2007,

64

Yargıtay'dan

“Güldünya
davasında
karar”,
15
Kasım
http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4025&Itemid=74
http://www.forumex.net/guncel-olaylar/122534-yargitaydan-savurgan-ese-kisitlama.html,
"savurgan" eşe kısıtlama, Habertürk 12.07.2007
65

Kıyaslamayı 1979 tarihli bir karar üzerinden yapmak mümkündür. Karara neden olan olayda; kadının
dövülmesinden sekiz ay sonra koca eve dön ihtarı göndermiştir. Yargıtaya göre aradan geçen sekiz aylık süre
içinde olayın etkilerinin ortadan kalkacağı ve kocanın bağışlanacağı tabiidir. Onun için kadının bu sebebe
dayanarak eve dönmemekte direnmesi haklı sayılamaz. Öte yandan kayın validenin gelin için ( eve gelirse
göreceği vardır) anlamında sözler söylemesi koca bakımından ihtarı geçersiz kılacak bir sebep sayılmaz.
Diğer yandan ihtar gönderen kocanın eşini bizzat alıp getirmesi zorunluluğu yoktur. Öyle ise boşanmaya
karar verilmesi gerekirken davanın reddedilmesi usul ve kanuna aykırıdır. ( 2HD. 27.03.1979 957/2491)
66

http://www.aktifhaber.com/read_news.php?nID=118138

67

Yatakta ''hayır'' tahrik sayıldı,http://www.haber61.net/news_detail.php?id=7784&uniq_id=1229027731

26 Kasım 2007, Sanığın ifadesi "... yatak odasında yattığımız sırada kendisini özlediğimi söyledim, sarılmak
istedim. Ama beni yataktan aşağı itti. Birkaç tane vurdum. Bana engel olmaya başlayınca, mutfaktan bıçak
aldım. Yatak odasında pencerenin alt kısmında yerdeydi. Sayısını hatırlamadığım kadar bıçak darbesi
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Bu makalede inceleme konusu yapılan Yargıtay’ın bağırmayan kadının cinsel saldırıya
rızası olduğu sonucuna varması, 2002 yılı öncesi ev içi emeğin tazminata esas
olunmayacağına ilişkin kararları, yasanın getirdiği bir istisnai korumanın dava açma
şartına bağlanması, Öğrenim hakkı ile ilgili davalara bakan Danıştay 8. Dairesinin; eğitim
görmüş örtülü kadınların sadece laik cumhuriyet ilkesine karşı çıkma amacını göstermek
için örtündükleri 68iddiası, yasalardaki kadının birey olarak korumayı hedefleyen bakış
açısının, kararlara yansımadığını göstermektedir. Öyleki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
sadakatsizlik şüphesi ile evi terk eden ama bunu ispatlayamayan kadına karşı açılan
davada, “evlilik düzeni bozulması ve erkeğin en azından evin bakımı, temizliği gibi
kadının ev işlerine emeğiyle sağladığı katkıdan yoksun kalması nedeni ile” erkeğe
tazminat ödemesine karar vermiştir.69
vurdum. Eşim kurtulmaya çalışıyordu..." yönündedir. Ağırlaştırılmış müebbet ceza sı verildiği halde haksız
tahrik indirimi uygulandığından hapisten kalacağı süre 9 yıla tekabül etmektedir. Üstelik tanık
anlatımlarından kadınların sürekli şiddete maruz kaldığı, daha önce doktor raporu aldığı, savcılığa müracaat
ettiği de bilinmektedir. Karara karşı görüş beyan eden savcının ifade ettiği üzere erkeğin anlatımlarının
doğru olduğuna, kadının kendisini gerçekten yataktan attığına ilişkin bir bilgi de mevcut değildir.
68

“Yeterli eğitim görmemiş bazı kızlarımız hiçbir özel düşünceleri olmaksızın içinde yasadıkları toplumsal
çevrenin gelenek ve göreneklerinin etkisi altında başlarını örtmüşlerdir. Ancak bu konuda, kendi toplumsal
çevrelerinin baskısına veya gelenek ve göreneklerine boyun eğmeyecek ölçüde eğitim gören bazı kızlarımızın
ve kadınlarımızın sırf laik Cumhuriyet ilkelerine karşı çıkarak dine dayalı bir düzenini benimsediklerini
belirtmek amacı ile başlarını örttükleri bilinmektedir.(Danıştay 8.Dairesi, T:23.2.1984, E:1984/207,
K:1984/330, Danıştay 8. Daire, T. 16.11.1987, 128/486; Danıştay 8.Daire, T. 27.6.1988, 178/512).
Danıştay başörtülü kadınların ancak eğitimsiz kadınlar olabileceğini ifade ederek, toplumun büyük bir
kısmına hakaret sayılabilecek yakıştırmalarda bulunmakta, eğitim görenlerin ise mutlaka “başlarını
açmalarını” istemektedir. Danıştay, başörtülü kadınların sadece aile baskısı altındaki cahil kadınlar
olabileceğini ifade ederek bu öngörüye aykırı hareket edenlerin hepsi hakkında keskin genellemelerle ayrımcı
uygulamayı hukuka uygun bulmaktadır.
69

Dava, karşılıklı boşanma ve maddi-manevi tazminat ile nafaka istemine ilişkindir. Davacı koca, davalının,
kendisini yengesi ile duygusal ilişki içerisinde olmakla sürekli itham ettiğini ve bu dayanaksız ithamını
toplum içinde yaydığını, davacıya sürekli hakaretlerde bulunarak onun kişilik değerlerine saldırdığını ve
haksız olarak müşterek evi terk ettiğini, bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve davalı ile
yaşamasına imkan kalmadığını ileri sürerek boşanmalarına, düğünde takılan ziynetlerin aynen iadesine
mümkün olmadığı taktirde dava tarihindeki değerine göre yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ayrıca
maddi ve manevi tazminata karar verilmesini talep etmiş olup mahkeme ile özel daire arasında davalı kadının
kusurlu olduğunu yönünde uyuşmazlık bulunmamakla birlikte uyuşmazlık davacı koca yararına maddi
tazminata
hükmedilip
hükmedilmeyeceğine
ilişkindir.
Türk Medeni Kanunu'nun 174/1. maddesine göre; maddi tazminata hükmedilebilmesi için temel koşul,
tazminat isteyen tarafın boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu olması ve boşanma yüzünden mevcut veya
beklenen menfaatlerinin zedelenmiş bulunmasıdır.
Mevcut menfaatin belirlenmesinde ölçü, genel olarak evlilik birliğinin, eşlere sağladığı yararlardır. Beklenen
menfaatler de, evliğin devamı halinde eşlerden birinin diğerine gelecekte sağlaması muhtemel olan
çıkarlardır.
Boşanma halinde eşlerden birinin, diğerine, emek veya malvarlığıyla sağladığı katkı ve desteği yitirmesi,

97

KADIN HAKLARI LEHİNE DEĞİŞEN YASALARIN YARGI KARARLARINA YANSI(YAMA)MASI
Fatma Benli

Elbette ki bir kaç Yargıtay kararından yola çıkarak yasaların uygulanmadığını ya
da “Yargı da kadın düşmanlarının!” olup olmadığını sorgulamak doğru değildir.
Ancak basında da tartışılan70 emsal nitelikteki kararlar, yasalardaki değişimin sadece
şekilsel olarak değil, esas açısından da kararlara daha fazla yansıması gerektiğini
göstermektedir. Önemli olan yasalardaki ana mantığın geçerlilik kazanması ve
kamuoyuna bu şekilde yansıtılmasıdır. “Saldırıya uğramışsa bunda kendisinin de bir
payı vardır” ya da “evlilikte edinilen mallarda kadının herhangi bir hakkı yoktur”, “başını
örttüğüne göre eleştiriye katlanmak zorundadır71” tarzı ön kabuller sonucu yargı
kararlarına yansıyan yorumlar, sadece yasal mevzuatın değişmesinin yeterli olmadığını ve
bu alanda özel olarak çalışma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sonuçta yargı
kararları, değişen yasaların toplum tarafından içselleşmesinde önemli rol
oynamaktadır. Kadının kuvvetlendirilen yasal konumun pratik yaşamada yansıması
için kararların da aynı yönde olması gerekmektedir. Nitekim bahis konusu hatalı
yorumlar içeren kararlardan basın yoluyla haberdar olan kişilerin örneğin olası bir cinsel
saldırı suçunda “bunu ispat edemem, delil olmadığı için beni haksız bulurlar bu nedenle
hiç karakola müracaat ederek daha kötü bir duruma düşmeyeyim”, ya da “nasılsa benim
ev içi emeğimin maddi bir değeri yokmuş” veya “ne kadar ağır bir ayrımcılığa muhatap
olursam olayım başörtülü olduğu için mahkeme beni haksız bulacaktır” düşünceleriyle
hukuki yollara müracaattan vazgeçmesi olasıdır. Bu durum da adaletin tesis edilmesini
engellemektedir.

yoksun kalınan bu desteğin maddi değeri kadar mevcut menfaatin ihlalidir. Türk Medeni Kanunu'nun 174/1.
maddesinde maddi tazminat talebi için kadın ve erkek yönünden bir ayrım yapılmamıştır. Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu Esas No: 2007/2-787 Karar No: 2007/766 Tarihi: 24.10.2007
70

Bireysel nitelikteki özellikleri itibarıyla sadece tarafları bağlayan kararları pervazsızca “Yargıtay
tecavüzcüyü sevindirdi,” “Yargıtay’da kadın düşmanı mı var”, “Tecavüz Olsaydı Bağırırdın” tarzı yorumlarla
kamuoyu ile paylaşan basın yayın organlarının daha sorumlu yayıncılık yapmaları gerekliliği de ayrı bir
inceleme konusu yapılmalıdır. Zira genel medyanın kadınlarla ilgili haberleri yansıtış şekli de, toplumsal
açıdan oldukça önemli etkilere yol açmaktadır.
71

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi karar yazısı, “Davacı kamu görevi gören doktor olarak okuduğu
müspet ilmin ve akılcı bilimin aksine başına taktığı ‘türban'ın altındaki zihniyetin nedeniyle eleştirilmesine,
bu eleştiriler ağır da olsa katlanmak zorunda olduğundan, ispat edilemeyen davanın reddine karar verilmesi
gerekmiştir” şeklindedir. (2007/40 Esas, 2008/159 Karar, 22.05.2008 Tarih) kara17 Aralık 2006 tarihinde
yayınlanan, ''Tesettür Faciası' başlıklı haberi için Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, köşe yazısında iki
kadın görevliden özür dilemişti. Uğur Dündar - Mine Özbek imzalı haberde, ''Çoban A.G. testislerinde
şiddetli ağrı ve şişlik şikayetiyle Konya Numune Hastanesi’ne gitti. Acilen ultrasona gönderildi. Tesettürlü
kadın radyoloji uzmanı geri çevirdi. Ertesi gün yine ultrason çektirmeye gönderildi. Görevli olan ikinci
tesettürlü kadın doktor da geri çevirdi. Başhekimlik devreye girdi. Hemen ameliyata alınan genç, bir testisini
kaybetti'' denilmişti. Hürriyet'in "Konya'da kadın uzman, testis ultrasonu çekmedi" haberi başhekim
tarafından yalanlanmıştı. (Samanyolu Haber http://www.samanyoluhaber.com/haber-36873.html)
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Nitekim TESEV’in “Algılar, Zihniyet Yapıları ve Kurumlar: Yargı Kurumu Raporu”nda
ortaya konan “temel hak ve hürriyetlerden ziyade devleti” korumanın görevi olduğunu
ifade eden yargıçların varlığı, örneğin Yargıtay eski başkanlarından birinin emekliye
ayrılırken yaptığı konuşmada “yargının da taraf olacağını ama Türkiye Cumhuriyeti’nden
yana, Cumhuriyet’in temel nitelikleri konusunda taraf olacağına” 72 ilişkin beyanları,
yargıcın yalnızca ve sadece hukuktan taraf olması gerektiği yönündeki tartışmaları da
beraberinde 73 getirmektedir.
Tarafsız bir noktada durması gereken yargının belli şartlar altında hukuku göz ardı
edilebileceğine ilişkin bir bakış açısına sahip olması, bir sonraki aşamada her yargıcın her
konuyu hukuki normlardan önce kendisi bakış açısına göre değerlendirilmesi tehlikesini
beraberinde getirmektedir. Devletin yüksek menfaatleri için evrensel hukuktan her
sapma hukuk devleti ilkesine zarar verdiğinden fayda yerine zarar vermektedir.
Nitekim TESEV’in yargı mensupları ile görüşerek gerçekleştirdiği çalışmayı
değerlendiren Doç Dr. Mustafa Şentop’un da ifade ettiği üzere, yargıçların kendilerini, bir
tür "memur" olarak görmeleri sorunun temelini oluşturmaktadır. 74Yargı bir bürokratik
kurum haline gelmiştir. Hukuk sistemi içinde yargıcı yücelten, vicdanına atıflar yapan,
kanaatine değer veren kurallar bürokratik işleyiş içinde bir mânâ taşımamaktadır. Yargıç,
hukuk kuralına, olayın özelliklerine, tarafların iddia ve savunmalarına, vicdanî kanaatine
değil, Yargıtay'ın uygulamasına göre karar vermeyi tercih etmekte; yine raporda
kullanılan ifade ile "yüksek yargı oligarşisi"ne tabi olmayı seçmektedir. Bu noktada
kararı temyiz aşamasında Yargıtay tarafından bozulan yargıçlardan büyük çoğunluğu,
"ısrar" yerine Yargıtay görüşüne uymak zorunda hissetmektedir.
Tek başına yasa değişiklikleri ile bir ülkenin ve fertlerin özgürleşmesi ve haklarını
engelsiz olarak kullanabilmeleri mümkün değildir. Bunun için yasa uygulayıcılarının ve
yargının da fiilen özgürleşmeleri ve kararlarına bunu yansıtması gerekmektedir. Buna
karşın "Tehdit algı"ları kendini devleti korumakla görevli bir memur olarak düşünen
yargıçları failler karşısında farklı tutumlara sahip kılmaktadır. Yargıçlar hukukun kesinlik
taşıyan, objektif ve tarafsız yüzünden ziyade yorumlarla esnetilmiş, göreceli ve sübjektif

72

Osman Arslan, http://www.stargaze te.com/index. asp?haberID= 135283

73

Eser
Karakaş,
Yargı
sadece
hukuktan
yana
taraf
olur,
26.12.2007,
http://www.boyuthaber.com/haber/20071226/Yargi-sadece-hukuktan-yana-taraf-olur.php, bknz bu yöndeki
tartışmalar için http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22245
74

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=619788, Mustafa Şentop “Hakimin önceliği devleti korumak
değildir”
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yaklaşımlara yatkın görünmektedir.
çıkmaktadır.76

75

Konu kadın olduğunda önyargılar açığa

Sonuçta yargıçlar kendi yasalardan ziyade kendi yorumlarını kararlara yansıttıklarında bu
durum her konuda adalete aykırı kararlara verilmesi ile sonuçlanmaktadır. Kararlarda yer
alan genellemeler ve yorumlar da, sadece olayın taraflarına değil tüm topluma zarar
vermektedir. Kararlarda yapılan yorumlar kişiye göre değiştiğinden hukuki güvenlik
ilkesini zedelemekte ve yasalarla getirilen olumlu kazanımların pratikte yargı kararları ile
geri alınmasına neden olmaktadır.
Bu noktada değişen yasaların topluma dönüşümü için yargıç ve savcıların tekrar ve
tekrar meslek içi eğitimden geçmesini gerektirmektedir. Hakimler sadece değişen
maddeler değil, kanunların ana mantalitesi hakkında da bilgilendirilmelidir.
Özelikle Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu değişikliklerine neden olan
bakış açısı ön plana çıkartılmalı ve hukuki eşitliğin dışında fiili eşitliği sağlanması ve
adaletin tesis edilmesi için çaba gösterilmelidir.
Elbette ki yasalar konusunda toplumu bilinçlendirmek, hatalı yorumlara karşı uluslararası
mahkemeler dahil gidilebilecek tüm yolları denemek ve yasalardaki hakları yanlış

75

Yargıçlar da ülkenin bütün vatandaşları gibi bir siyasî görüş taşıma, hayatlarını bir dünya görüşü, bir
siyaset anlayışı içinde yaşama hakkına sahiptir. Ancak yargıçları diğerlerinden ayıran husus, karar verirken
adalet ideali bakımından tartışılır derecede, bu siyasî görüşlerini kararlarına yansıtmaktan kaçınma
mükellefiyetleridir. Bu kolay bir iş olmamakla beraber, yargıç olmak böyle bir zorluğu tahammül kudreti icap
ettirmektedir.
Mutlak manada devleti koruma fikrine kimsenin bir itirazı yoktur. Ancak devleti korumanın tamamen keyfî,
kişisel değerlendirmelere kalmış, durumdan vazife çıkartılarak icra edilecek bir iş olmadığı açıktır. Nitekim
TESEV çalışmasına katılmış yargıçlardan birinin ifade ettiği, Benim tek önceliğim adalettir ve ben adaletin
hakimiyim... Devletin kendini koruması için o kadar çok aygıtı var ki, o kadar çok yöntemi var ki". Yargıcın
hukuku uygulaması, adaletle karar vermesi devleti koruyacaktır; devlet, hukuk kurallarının adil bir şekilde
uygulanması ile korunur ve kollanır.” şeklindeki ana bakış açısının tüm yargıçlarda hakim olması
gerekmektedir. Mustafa Şentop agm.
76

Halbuki yargı bağımsızlığı ve hakimlerin yapması gereken ilkeler olarak Türkiye‘nin de kabul ettiği
“Bangalor Prensipleri”nde yer alan eşitlik ana esaslarını kullanmak mümkündür. Buna göre; “Hâkim,
toplumdaki çeşitliliğin ve sınırlı sayıda olamamakla birlikte ırk, renk, cinsiyet, din, tabiiyet, sosyal sınıf,
sakatlık, yaş, evlilik durumu, sosyal ve ekonomik durum ve benzeri diğer sebeplerden neşet eden
farklılıkların (davaya mesnet olmayan sebepler) şuurunda olmak ve bunları anlamak zorundadır. Hâkim,
yargıçlık görevini yerine getirirken, davaya mesnet olmayan sebeplere dayanarak herhangi bir kişi ya da
gruba
karşı
sözle
veya
davranışlarıyla
meyilli
ya
da
önyargılı
olarak
hareket
edemezhttp://www.turkhukuksitesi.com/ showthread.php?t=22245, Hindistan Bangalor eyaletinde yapılan
uluslararası bir toplantıda alınan “Bangalor Prensipleri” Türkiye tarafından da kabul edilmiştir.
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yorumlayan kararları kamuoyuna aktararak gerekli tepkinin oluşması ve kadın aleyhine
bakış açısıyla kararlar tesis edilmesinin önlenmesi için çaba göstermek ve ücretsiz hukuki
yardım için adli yardım müessesesinin daha etkin hale getirmekte, genel olarak tüm birey
ve sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir. Sonuçta bir yasanın kadın ve genel olarak
insan hakları açısından olumlu düzenlemeler getirmesi, kişilerin haklarından haberdar
olmaları, bir sorun ve keyfilikle karşılaştıklarında ısrarcı davranmaları, gidebilecekleri her
türlü mekanizmayı denemeleri sonucu yasaya işlerlik kazandırılması ve yargının bu
yönde kararlar vermesi için kararlardaki olumsuz yorumların eleştirilmesi ile pratik
yaşama yansıyacaktır.
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Beden Politikaları ve Reklamda Kadın

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

•

İnsan bedeninin iktidarla ilişkisi antik dönemlerden bu yana pek çok alanda
yansımasını buldu. Değerler alanını kendi ideolojisi ile inşa eden iktidar, bedenin
değerini de belirleyen odak oldu.

•

Politik ve ekonomik iktidar odakları, Bedenin üretim ilişkilerindeki araçsal
durumu, ne şekilde örtüneceği, bedensel oranların ne olacağı gibi görsel
unsurların yanı sıra toplumsal cinsiyet alanındaki rol dağılımında da yönetmen
konumunu kullanmaya devam ediyor.

•

Reklamlarda kadınların sunumu söylemsel, göstergesel ve dolayısıyla ideolojik
olarak cinsiyetçi tavrıyla karşımızda sorun olarak durmakta.

•

Bu sorunu tarihsel ve ekonomi-politik arka planından kopararak ele aldığımızda,
basit betimlemeler dışında bir şey elde edemeyiz.

•

Bedenin üretim ilişkileri içinde biyolojik cinsiyete göre emek sürecinin farklı
alanlarında konumlanmasının en belirgin örneğini Sanayi Devrimi sonrasında
görüyoruz. Kadının, toplumsal cinsiyet rollerinin dağılımında, ev içinde kaldığı
bu süreçte emeği karşılıksızlaştırıldı.
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•

Emeğin değersizleştirilmesi, kadının iş gücü olarak değerinin de azaltılmasına
neden oldu. İktidar, çocuk bakımı, dolayısıyla endüstriye işgücü yetiştirme
alanını kadına, işgücü alanını erkeğe ayırdı.

•

Reklamda gördüğümüz kadınlık durumlarının Kadın bedenine yüklenen
anlamların ve toplumsal cinsiyete dayalı rollerinin tarihsel inşası reklamda
sunumuna temel teşkil eder. Bu ön kabulden hareketle, konuyu reklamcılık
açısından değerlendirerek başlamakta yarar var. Çünkü aslında ekranda ya da
basılı medyada gördüğümüz şeyler bir taraftan yaşanan gerçekliğin yansıması bir
taraftan da bu gerçekliği ideolojik olarak yeniden üretme gücüne sahip.

•

Reklamlarda kullanılan cinsel söylemlerle, kadın bedeni seyirlik obje olarak
sunulmakta, kitle iletişim araçlarının özellikle kadına ilişkin kamu politikalarının
oluşturulmasında önemli etkilerinden birisi bu noktada da karşımıza çıkmakta.
Kadına ilişkin genel kamu politikasının yansıması olan cinsiyetçi yaklaşımın
örnekleri, cinsel söylem içeren televizyon reklamları aracılığı ile sıklıkla
sunulmakta.

•

Tüm bu çabaların asıl hedefi satışı ve satışın hızını artırmaktır. Üretim ve dağıtım
teknolojilerindeki gelişmeler, kitle halinde üretilen ürünlerin kitle halinde
tüketilmesi koşuluyla, şirket kârlılığına hizmet eden gelişmelerdir.

•

Ürün ve marka çeşitliliğindeki artış göz önünde tutulduğunda, rekabet ortamında
böyle bir dengenin sağlanması için çok çeşitli manevraların gerektiği açıktır.

•

Tüketim ekseninde yeni anlamlar yaratma işlevini yerine getiren reklamcılık,
tüketicilerin tutumları üzerinde gerçekleştirilen manipülasyonların en önemli
aracı konumundadır. Bir markayı, sayısız rakip arasında tercih edilme zaferine
ulaştıracak uygulamalar, marka için “imaj yaratma” ekseninde buluşur.

•

Reklamlarda kullanılan cinsel söylemlerle sunulan imajlar, ürün ve markaların
içsel özellikleriymiş gibi bir algı yaratmayı hedeflemektedir. Fetişleştirme kendi
dinamikleriyle işleyen bir süreç değildir; tam tersine bedenin nesneleştirilmesine
dayanmaktadır. Bu noktada, kadın bedeninin obje haline getirildiği bir süreç
işlemekte ve kadın bedeni, izlenerek/bakılarak tüketilen bir metaya
dönüştürülmektedir. Böylece, reklamlarda bedenin nesneleştirilmesi üzerinden
ürün ve marka fetişizmi yaratılmaktadır.
•
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Tüketim olgusu üzerine kurulu bir sistemde, bireyin sürekli gereksinim içerisinde
tutulması ve gereksinimlerinin sürekli yaratılıp giderilmesi, toplumsal yaşamın
bütünlüğü içerisinde ekonominin ve giderek siyasal alanın da belirleyicisi
olmaktadır (Yıldız, 2002: 14).

•

Burada hem bedenin hem de cinselliğin bir iktidar sorunu olduğu, akılda
tutulmalıdır: beden ve onunla bütünleşik cinsellik, her dönemin kendi iktidar
kurgusu ve tercihleri içinde biçimlendirilmektedir (Kahraman, 2005: 219).

•

Bu noktada beden ve cinselliğin iktidarla ilişkisi ekonomik iktidar boyutunda,
yani tüketim ve pazarlama alanındaki aracılık işlevinde aranmalıdır. Reklam
metinlerinin üretim süreci, hakim ideolojik yapının yeniden üretilmesine hizmet
eden bir süreçtir.

•

2000-2001 yılları arasında yayınlanan, cinsel söylemlerin kullanıldığı televizyon
reklamlarında, ürün ve markalara yüklenen imajların nitel ve nicel analizleri ile
ulaşılan sonuçlar, reklamcılık alanında imaj çalışmalarına verilen önemi daha da
ortaya çıkarmaktadır.

•

Bu çalışmada Türkiye’de televizyon reklamlarında cinsel söylemler kullanılarak
sunulan ürün/marka imajlarının ve bu imajların ürün gruplarına göre değişiklik
gösteren nitelik ve niceliklerini ortaya koymak amacıyla 64 reklam örneklem
olarak belirlenmiştir. Ancak, RTÜK arşivlerinde cinsel içerikli söylemleri içeren
bu reklamlardan yalnızca 44 tanesine ulaşılabilmiştir. Bu ise ulaşılmak istenen
oranın %69’unu oluşturmaktadır.

Ürün Grubu

•

•

Ürün özellikleri gerektirmediği halde cinsel söylem kullanılma durumu
Kullanılmış
Kullanılmamış
Gıda
8
Otomobil
4
Kozmetik
21
5
Yayıncılık
2
1
Dayanıklı Tüketim
1
Cep Telefonu
2
Toplam
38
6

Reklamlarda kadın imgesinin kullanımını genel olarak iki kategori altında
incelemek mümkündür.
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•

•

Cinsel nesne olarak… seyirlik obje

•

Toplumsal cinsiyete dayalı rollere vurgu… evcil bir imge

Kadın bedeninin reklamlarda doğrudan seyirlik bir cinsel obje olarak kullanılması
ve bununla bağlantılı olarak kadın bedeninin nesneleştirilmesi sık rastlanan
sunum biçimlerindendir.

•

Calvin Klein Jeans reklamında, kadın
doğrudan seyirlik bir nesne olarak sunulur.
Bir duvar önünde arkasını seyirciye
dönmüş olarak poz almış ve bu şekilde
seyircisi karşısında pasifleştirilmiş, nesne
konumu güçlendirilmiş. Nesneleştirilen
kadının
bu
durumunu
daha
da
belirginleştirmek için reklam fonunda açık
renk kullanılmıştır.

•

•

açıklayıcı niteliktedir.
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Kadın
bedeninin
parçalanmış
sunumuna
örnek gösterilebilecek bir
reklam
olan
Trifil
çoraplarının reklamı, kadın
bedeninin
fetişleştirilmesine,
ve
bedenin bu fetiş durumun
ürüne transfer edilmesiyle
ürün fetişizmine giden yolu
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•

Reklamlarda, toplumsal cinsiyete
dayalı roller toplumsal kabulle
çelişki yaratmayacak tarzda sunulur.
Kadınları reklamlarda genellikle
mutfakta, çocuklarla ilgilenirken, ya
da mitolojik anlatımlarla doğada
görürken; erkekleri çoğunlukla, evin
salonunda, televizyon karşısında ya
da iş yerinde görürüz. Kamusal alan
erkeklerin alanı, ev içi ve doğa
kadının alanı olarak karşımıza çıkar.

•

•

Kadının cinselliği ile cinsiyet rolünü
birlikte sunan reklamlara da rastlamak
mümkün. Bu tür örneklerde kadının
toplumsal cinsiyete ilişkin rolü,
cinsellikle
kaynaştırılmış
olarak
karşımıza çıkar.

•
•

107

Toplumsal cinsiyete dayalı rollerin
içeriği
davranışlarla
ilişkilendirildiğinde,
duygusallık,
şefkat,
kıskançlık,
dedikodu,
detaycılık gibi pek tavır gibi tüketim
de kadına ait bir davranış olarak
konumlandırılır. Bu ilişkilendirme,
reklamlarda da karşımıza çıkar. Söz
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konusu “reklam” olduğunda, tüketim vurgusu genellikle kadınlar üzerinden
yapılır.
•

Cinsel söylemlerin medya içeriklerinde kullanılması da cinsiyetçi ideolojiye
hizmet etmekte, cinsiyetçi politikalara ilişkin rıza üretimini sağlamaktadır. Bu
şekilde cinsiyetçiliğe ve onun ideolojisinin uzantısı olan tüm göstergelere ilişkin
bir kabul sağlanmakta, kitle iletişim araçlarında cinsel söylemlerin
kullanılmasıyla bedenin nesneleştirilmesi doğallaştırılmaktadır.

•

Cinsel söylemlerin metaforik kullanımları pek çok ürün ve marka imajının
oluşturulma sürecinde oldukça işlevseldir. Coward’a göre, kadın vücudunun,
bakışları ve hareketleriyle bizlere anlatabildiği pek çok ürün, somut olay, soyut
kavram vardır. Otomobilin sürati, motor yağının kayganlığı, aynanın berraklığı,
sabunun duruluğu, baharın güzelliği, gençliğin geçiciliği, gibi örneklerle liste
uzayıp gider (1989: 33).

•

Cinselliğin gizliliği, cinselliği diğer gereksinimler içinde daha dikkat çekici hale
getirmektedir. Reklamlarda cinsel söylemler, her şeyden önce, cinselliğe ilişkin
merakın gücü ile reklamı izlenir kılmak amacıyla kullanılmaktadır. Reklamlarda
cinsel söylemler kullanılarak sunulan marka imajları ise, reklamı yapılan ürünü
gerçekte kendisinde olmayan özelliklerle donatarak fetişleştirmekte; bu da aynı
zamanda bedenin arzu nesnesi olarak algılanmasını sağlayan ideolojiyi de
pekiştirmektedir. Kahraman’ın da ifade ettiği gibi, bedenin bizatihi kendisi bir
gerçekliktir; beden bellektir, beden yazıdır, beden iktidar, dolayısıyla mekândır.
Bunların tümü bedenin ayrılmaz bütünleşiği olan cinselliği kavrar (2005: 33).

•

Cinsellik haz üretir; haz ya da hazzın vaadi kapitalist toplumda ürünlerin
pazarlanması için bir kaldıraç rolü oynar. Cinsel imgeler devasa bir satış tuzağı
olarak pazarda her yerde görülür; seksin metalaşması halk kitlelerini gerçek
gereksinimlerinden uzaklaştırmanın bir aracına dönüşebilir. Böylece cinselliğin
öne çıkışı, iş disiplinine ve benliğin inkârına dayalı bir kapitalist düzenden,
tüketiciliği ve dolayısıyla hazcılığı teşvik etmeyi amaçlayan bir kapitalist düzene
geçilmesi düzeyinde yorumlanabilir (Giddens,1994).
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CİNSEL SUÇLARDA DEĞİŞEN PERSPEKTİF

Arş. Gör. Sertaç IŞIKA

765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar, ırza geçme, ırza tasaddi, reşit
olmayanla cinsel ilişkide bulunma, söz atma ve sarkıntılık ile kızlık bozma suçları olarak
düzenlenmiştir. Cinsel suçların sistematik olarak kanunda düzenlendiği yere baktığımızda
ise, kanunun ikinci kitabının sekizine babında, “Adabı Umumiye ve Nizamı Aile
Aleyhinde Cürümler” başlığı altında yer aldığı görülmektedir. Bu başlık ise suçun
konusunu ve suçla korunan hukuksal değerin tespiti bakımından yol gösterici olmaktadır.
Çünkü kanunda yer alan bap ve fasıl başlıkları da yasama organının iradesi doğrultusunda
tesis edilmiş olup, suç tiplerinin düzenlenmiş oldukları yer, korudukları hukuksal değerin
tespitinde olduğu kadar, bu düzenlemelerin yorumunda ve uygulamasında da belirleyici
olmaktadır.
“Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine Cürümler” başlığı altında yer alan cinsel suçlar
ile korunmak istenen hukuksal değerin ne olduğunun tespitini yapmaya çalıştığımızda,
karşımıza “genel ahlak” ve “aile düzeni” kavramları cinsel özgürlüğe nazaran baskın
çıkmış durumdaydı. Bu durum ise, bu suçlar ile korunmak istenen hukuksal değerin genel
ahlak ve aile düzeninin korunması olduğu izlenimini yaratmaktaydı. Genel ahlak gibi
belirsiz bir kavramın korunması uğruna, ruhsal ve fiziksel bir bütün olan bireyin cinsel
yaşamını, cinsel özgürlüğünü ve dokunulmazlığını koruma arka plana itilmişti. Çünkü
bölümde düzenlenen suç tiplerinde de bireysel özgürlük-cinsel özgürlük ön planda
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tutulmadığı için, belirsiz kalan hukuksal değerin tespitinde bölüm başlığının gösterdiği,
bireysel özgürlükten ziyade toplumsal bir değer olan genel ahlak kavramı öne çıkmıştı.
Cinsel özgürlük bakımından değerlendirdiğimizde, 765 sayılı eski TCK’da cinsel
suçlarda cezalandırılan fiillerin cinsel özgürlüğe yapılan saldırı niteliğinde olduğu için
cezalandırılmış olduğu yeterli biçimde ifade edilmiş değildi. Bir suçla korunan menfaat,
ancak kişiye ait olduğu takdirde ceza hukuku korumasından faydalanabilecektir.
Toplumsal değerlerde de toplumun menfaatini belirleyen ve buna önem atfeden de,
kişinin bireysel hakkının ihlalinin topluma da zarar vereceği anlayışıdır. Bu bakımdan,
sırf ahlaka aykırılıkların ceza hukuku bakımından hukuksal değer olamayacağı, cinsel
suçlarda ise ahlak aykırılığının değil, kişisel özgürlüğün ihlaline neden olan fiillerin ceza
hukukunun müdahale alanında olduğu kabul edilmektedir. Cinsel fiillerin ihlal ettiği
değer toplumsal bir değer değil, kişisel bir değer olduğu için cezalandırılmalıdır. Bu
nedenle yasa koyucunun cinsel suçları ihdasındaki amacı, bu hükümlerin maddi anlamda
içeriğini oluşturan bireyin cinsel özgürlüğü, cinsel tercihlerini özgürce belirleyebilme
hakkı ve insan onur ve haysiyeti olmalıdır. Bireyin cinsel özgürlüğü ve dokunulmazlığı
hakkı, toplum ya da başkaları tarafından bireye tanınan bir hak olmayıp, bireyin insan
olması nedeniyle doğuştan sahip olduğu yaşama hakkı gibi temel ve kutsal bir haktır. Bu
hak başkaları tarafından tanınmadığı gibi, yine bu hakkın toplumun ahlak düzeyi ile
şekillendirilebilecek bir hak değildir.
Günümüzde de kişinin doğasında var olduğu ve temel hak olarak kabul edilen cinsel
özgürlüğe karşı işlenen cinsel suçlar, toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle değil,
kişinin cinsel özgürlüğünü ve dokunulmazlığını ihlal ettiği için cezalandırılmalıdır.
Toplum düzeni ve toplumun genel ahlakı ile cinsel özgürlüğün tamamen birbirinden
soyutlanması da mümkün görülmemekle birlikte, önemli olan cinsel özgürlüğe getirilecek
yasal sınırlamaların ancak toplumun düzenini bozucu bir etkiye neden olduğu hallerde
mümkün olması kabul edilebilecektir. Ancak genel ahlak gerekçesiyle bu özgürlüğü
tamamen önlemek söz konusu olamayacaktır.
Cezalandırılan fiillerin, cinsel özgürlüğe yapılan saldırı niteliğinde olduğu için
cezalandırılmış olduğu yeterli bir biçimde ifade edilmemektedir. Bu durumun ise ilgili
suçların düzenlenmiş oldukları başlıkla bağlantılı olduğu, halbuki genel ahlak ve aile
düzeni ile cinsel özgürlüklerin hukuksal değer bakımından eşdeğer olamayacağı dikkate
alınmamıştır. İlgili hükümler genel ahlak ve aile düzenine ilişkin suçlar üst başlığında
düzenlenmiş olmasına rağmen, salt genel ahlakı ve aile düzenini hukuksal değerini
korumak amacıyla ihdas edildiklerini söylemek de mümkün olmayacaktır. Ancak yine de
açıklandığı üzere, kanunda mevcut olan suç tiplerinin düzenlenmiş olduğu bölümler ve
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bölüm başlıkları, ilgili suç tipinin var oluş amacı hakkında ilk izlenim ile suç tipinin
koruduğu hukuksal değerin ne olduğu konusunda bir kanaat oluşturup, ilgili
düzenlemelerde cinsel özgürlüklerin vurgulanmadığı görülmekte ve bu durumun maddi
anlamda içerik bakımından hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturduğu kanaatini
oluşturmaktaydı.
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar alanında getirilen ilk değişiklik,
cinsel özgürlüğün toplum ve aile düzeninden çok kişi özgürlüğünü, kişinin vücudunu
ilgilendirdiği anlayışı doğrultusunda yapılarak, cinsel suçlar “Kişilere Karşı Suçlar”
kısmında ve “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Bu yer
değişikliğinin beraberinde getirdiği başlık değişikliği ise bölümde yer alan suçlarla
korunmak istenen hukuki değerin de daha belirgin bir hale getirildiğini ve farklılaştığını
göstermektedir. Eski düzenlemede cinselliğe ilişkin suçların aile ve ahlak değerine ait
olduğu anlayışı terk edilerek, bireyin cinsel dokunulmazlığı ve cinsel özgürlük değerleri
ön plana çıkarılmıştır. Cinsel suçların kişilerin bireysel özgürlüklerine karşı işlenmiş
olduklarını ve özel olarak kişilerin cinsel dokunulmazlık hakkının varlığı öne çıkarılarak
kişilerin cinsel dokunulmazlıklarının korunması amacını taşıdığı belirginleşmiştir. Bu
doğrultuda cinsel özgürlüğün esas korunması gereken hukuksal değer olduğu kabul
edilmiş ve kanun metnine yansıtılmıştır. Böylelikle bireylerin cinsel tercihlerini özgürce
belirleme hakkının gereği yerine getirilmiştir.
765 sayılı TCK ve 5237 sayılı yeni TCK bakımından cinsel suçlar ile korunan
hukuksal değerin karşılaştırmasını yaptığımızda, 765 sayılı TCK’da sistematik açıdan
cinsel suçların düzenlenmiş olduğu yerin verdiği izlenim, genel ahlak ve aile düzeninin
korunmasının cinsel özgürlüğün korunmasından daha ön planda tutulduğudur. Ancak
birinci bölümde de incelendiği üzere, düzenlenmiş olan suç tiplerinde cinsel özgürlüğün
de dikkate alınarak düzenlemeler yapıldığı, belli yaş sınırının esas alınarak bu noktalarda
cinsel davranışlara müdahale edilmiş olduğu, rıza ile gerçekleştirilmiş olunan cinsel
davranışların müdahale kapsamı dışında bırakılarak bir cinsel tercihler konusunda özel
alan sağlandığı görülmektedir. Yani ilgili hükümler genel ahlak ve aile düzenine ilişkin
suçlar üst başlığında düzenlenmiş olmasına rağmen, salt genel ahlakı ve aile düzenini
hukuksal değerini korumak amacıyla ihdas edilmemişlerdi. 5237 sayılı TCK, felsefe
değişikliğiyle, fiilin ahlaki değerlendirmesine girmeksizin öncelikle bireysel özgürlük
değeri olan bireyin cinsel özgürlüğünü tanıyarak, cinsel dokunulmazlığa karşı suçların
ihdasıyla bu özgürlüğe insan haysiyetini koruma odaklı bir koruma getirmiştir. Bu
doğrultuda maddi anlamda hukuk devleti ilkesinin bireysel özgürlüğü üstün tutması
anlayışına paralel olarak zina veya özel haksız tahrik hali gibi hükümlere de yer verme
ihtiyacı doğmamıştır.
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Yeni kanunda yapılan değişiklik, suç tipinin koruduğu alan ile düzenlendiği yer
yanında kullanılan terimlerde de etkisini göstermiştir. Irza geçme, ırza tasaddi, söz atma,
sarkıntılık terimlerinin yerini cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel taciz
terimlerine yer verilmiştir. Bu terminoloji değişikliği ile soyut ve belirsiz olan kavramlar
sadeleştirilmiş ve vurgulanmak istenen değerler de daha anlaşılır bir hal almıştır. Söz
gelimi ırza geçme kavramı yerine cinsel saldırı kavramı kullanılarak, bir hakkı ihlal
etmeye yönelik her türlü hareketi ifade eden saldırı kavramı, mağdurun, cinsel
dokunulmazlığını, vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi ile gerçekleştireceği ya da
gerçekleştirdiği hareketleri ifade etmektedir. Bu bakımdan hukuksal değeri ihlal eden fiil
de sınırlandırılmış olmamaktadır.
Ayrıca eski dönemde evlilik içinde ırza geçme, kanunda belirtilmemiş olmasına
rağmen uygulayıcı tarafından suç olmayacağı yönünde yorumlanarak kadının cinsel
özgürlüğü göz ardı edilmişken, yeni kanunumuzla eşe karşı da cinsel saldırı suçunun
işlenebileceği açıkça düzenlenmiştir.
Yine eski kanun döneminde mağdura karşı ırza geçme suçunu işleyen fail ile bu
suça iştirak edenler bakımından, mağdur ile evlenme, fail hakkında yürütülen
kovuşturmanın durmasına veya hüküm verilmiş ise cezanın infazını erteleyecek bir hal
kabul edilmişti. TCK m.438’de ise, ırza geçmek ve kaçırmak fiilleri fuhşu kendine
meslek edinen bir kadın hakkında işlenmesi cezaların indirilmesine sebep olan bir hal
olarak düzenlenmişti ve bu maddenin anayasaya aykırılığı üzerine açılan davada, hükmün
anayasaya aykırı olmadığına hükmedilmişti.
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunumuza baktığımızda söz konusu bu
düzenlemeleri temel insan haklarının esas alınıp korunmasına paralel olarak, kanunda yer
verilmediği, aksine bireysel özgürlüklerin ön plana çıktığı görülmektedir.
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ÖZET
Pek çok toplumsal rol ve kimlik özelliği gibi “toplumsal cinsiyet” kimlikleri de, baskın ve
belirleyici dilin, söylemlerin, kültürün ve ideolojilerin açık ya da (çoğu kez) örtülü olarak
işleyen
güçlü
şekillendirici/üretici
mekanizmalarıyla
oluş(turul)makta.
Bu
mekanizmaların işleyiş biçimleri de birçok yazın/kültür/toplum kuramcısının analizleri ile
ortaya koyulmakta.
Bir yanda, postmodern ve post-yapısalcı kuramsal çerçevelerin sorunsallaştırdığı “dilgerçeklik” ilişkisini irdeleyen ve Derrida yapısökücülüğü ile en etkin noktasına ulaşan
eleştirel tartışma ve çözümlemeler yer alıyor: Bu bağlamda, öncelikle, dilin ve alımlama,
anlamlandırma, adlandırma, yorumlama ve aktarım süreçlerinin devingen, değişken ve
oyunlu niteliğine yapılan vurgu dikkat çekmekte. Dili oluşturan ögelerin (ve yaşamda
varolan herbir ögenin) “anlamının” her zaman ve ancak “kendisi dışındaki” tarafından,
“kendisi olmayan” (“öteki/ler”) tarafından tamamlanabilmesi nedeniyle; tüm dil ve yaşam
ögelerinin, kendilerine ait (içkin) ve her bağlamda aynı/değişmez/mutlak ve nihaî
anlamları ifade edebilmelerine duyulan yoğun bir kuşku söz konusu. Dilin, kendisi
dışında ve kendisinden önce zaten net bir biçimde “mevcut” olan gerçeklikleri
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betimlemeye yarayan şeffaf bir yansıtıcı/taşıyıcı değil, aslında aktarmaya çalıştığı her bir
ögeyi şekillendirme, üretme, betimlerken varlığa getirme ya da sessizleştirme gücü olan
yönlendirici bir araç olabildiği gerçeği öne çıkarılmakta. Öte yanda, Lacan’ın ortaya
koyduğu ve “kimliğin” de (dil ve söylemlerce belirlenen bir ortamda ve tıpkı dilsel ögeler
gibi), “kendisi dışında olanın”/”ötekinin” yanıtları ve bakışı üzerinden tamamlandığı ve
tanımlandığı yönündeki görüşler üzerine temellenen “bir dil üretimi olarak kimlik”
kavramı çıkıyor karşımıza. Bir diğer yanda ise güçlü ve yerleşik düzence “üretilen” ve
bireylere sunulan –ve aslında çoğu kez de bir tür dilsel/söylemsel şiddeti örnekleyen bir
biçimde bireylere dayatılan– rol ve kimliklerin, (kimi kez bu düzenin dezavantajlı
konumdaki üyelerince bile bir biçimde) benimsenebiliyor olması konusunda, Althusser’in
(Lacan’a dayanarak) ortaya koyduğu görüş yer alıyor: Baskın ideolojilerin toplumu
oluşturan kişilere sunduğu çeşitli “özne konumları”nın, bu kişilerin, kendilerini “bütün ve
gerçek” olarak algılamasını sağladıklarını ve böylece de benimsenmelerinin kolaylaştığını
ortaya koyan toplumsal çözümlemeler bunlar.
Ve “dil-söylem-kimlik(üretimi)” süreçlerine odaklanmış daha pek çok güncel ve dinamik
tartışma...
Bu bildirinin ilk kısmında, bu tartışmaların, giriş niteliğinde bir özeti sunulacak; temel
kavramlar netleştirilecek; ve ardından da, bu kuramsal çerçeveden yararlanılarak, “gerçek
tarihsel bir olay” üzerine kurulmuş “bir romanın” bir yeniden yazımı olarak üretilmiş
“bir tiyatro oyununun” analizi yapılacak. Sözkonusu oyun, İngiliz tiyatro yazarı
Timberlake Wertenbaker’ın Our Country’s Good (Ülkemizin İyiliği) adlı oyunu olacak.
Yukarıda sözü geçen tartışmaları örneklemek üzere sözkonusu bu oyunun seçilmesinin
nedenleri arasında, şu önemli ve belirleyici noktalar sıralanabilir:
Bu oyun, her şeyden önce, bu forumun da bir parçası olduğu film festivali etkinliğinin
ana temasını ve başlığını oluşturan “Suç ve Ceza” konusu ile doğrudan ilişkili olan
gerçek/tarihsel bir “suçu/suçluları cezalandırma” uygulaması üzerine kurulu:
Sömürgecilik sistemi içinde, Britanya’dan, çok uzak bir kolonisine (Avustralya’ya),
cezalarını çekmeleri için gönderilen mahkumların ve onları denetlemekle yükümlü asker
ve diğer yetkililerin diyaloglarının sergilendiği oyun boyunca, bir yandan sözkonusu
özgül yer, zaman ve sosyo-politik/kültürel/tarihsel bağlamın özellikleri mercek altına
alınırken; diğer yandan da, en genel ve evrensel düzlemde “suç” ve “ceza” kavramları ve
tanımları; “suç”un ne derece bireysel/doğuştan gelen niteliklere, ne derece içinde yetişilen
koşullara bağlı olduğu; kişiye sunulan olanakların, eğitimin ve sanatın
değiştirici/dönüştürücü etkileri gibi konular; Socrates’den Rousseau’ya çeşitli düşünürlere
de yapılan göndermelerle felsefî düzlemde ve ayrıntıyla tartışılıyor.
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İkinci olarak, sözkonusu oyun, bir yandan (bu forumun ana teması bağlamında özel bir
vurgu ile ele alınacak olan) “toplumsal cinsiyet kimliklerini”, yapay, ayrımcı ve baskıcı
ikili karşıtlıklar üzerinden kurgulanan hiyerarşik kadın-erkek konumlandırmalarını
eleştirel bir gözle sorgulamaya açarken; diğer yandan da, ırklar arası ve sınıflar arası
eşitsizlik, ayrımcılık, baskı, şiddet ve sömürü ilişkilerini de vurucu bir biçimde gözler
önüne seriyor; ve böylece, çok çeşitli eşitsizlik ve adaletsizlik biçimlerinin güçlü, birbirini
besleyen, karmaşık, girişik ve çok katmanlı niteliğinin de ayırdına varılmasını sağlayacak
geniş bir perspektiften sunuyor odağına aldığı hak(sızlık)lar konusunu.
Wertenbaker’ın oyununda ayrıca, dil ile adlandırma, tanımlama, şekillendirme, denetim
altına alma gibi pek çok söylemsel/temsilsel uygulamanın işleyişini açığa çıkaran
yapısökücü bir perspektif sunuluyor. Bu, bir yandan oyunun içindeki karakterlerin
deneyim ve diyalogları üzerinden gerçekleştiriliyor. Diğer yandan da, oyun metninin tüm
varlığını şekillendiren “yeniden yazma” edimi üzerindeki vurgu aracılığı ile ortaya
çıkıyor: Zira bu oyun, tarihsel bir olayı kurmaca düzlemde yeniden yazan bir romanı
yeniden yazarak üretilmiş bir (üçüncü) metin; ve bu özelliği ile de her metnin, her zaman,
bir başka gözden, bir başka açıdan, daha önce sessiz/sözsüz bırakılmış, atlanmış noktalara
ses vererek, vurgu noktalarını değiştirerek, farklı versiyonlar halinde yeniden yeniden
üretilebileceğine dikkat çekiyor. Ve bu açıdan bakıldığında da, tıpkı kurmaca metinler
gibi, “olgu/gerçek” aktarımı olarak sunulan (örneğin tarihsel) metinlerin de “anlatılar”
olduğu, bir ölçüde “kişisel/öznel üretimler” olarak oluşturulduğu ve dolayısıyla da
eleştirel gözden geçirme edimlerine açık olduğu konusunu sorunsallaştırıyor.
Dahası, bir de karşımıza çıkan “oyun içinde oyun” kurgusu var: Wertenbaker’ın oyunu
içinde yer alan karakterlerin adım adım bir tiyatro oyunu sahneye koymasına tanık
olmamız, kimliğin ve toplumsal rollerin nasıl “üretildiğini” ve aslında nasıl daha pek çok
farklı biçimlerde de üretilebileceği gerçeğini çok etkili bir biçimde gözler önüne seriyor.
Ve bu oyun sahnelemesinde yer alan karakterlerin, giderek, aslında daha önceleri
kendilerine çok keskin duvarlarla birbirinden ayrılmış gibi sunulan pekçok farklı konum
ve kimliği deneyimleyebileceklerinin ayırdına varmalarıyla, dilsel/söylemsel/sanatsal
ifade olanaklarının yarattığı büyük güç ve gelişim alanı örneklenmiş oluyor. Bu ifade
aygıtları arasında özellikle odaklanılan “tiyatro”nun bilinçlendirici, uygarlaştırıcı,
iyileştirici, eşitleyici, özgürleştirici ve insancıllık aşılayan yanlarına ayrıca özel bir vurgu
yapılmakta. Diğer bir deyişle; Wertenbaker’ın oyunu, dilin ve söylemlerin hem
şekillendirici, yönlendirici, baskıcı işlevler görebilecek yönlerini açığa çıkarıyor; hem de,
kendi metninin izleyiciye/okura taşıdığı görüş açıcı, düşündürücü ve eleştirel olanaklar
üzerinden; sorgulamanın, karşı-söylem oluşturmanın ve etkin yanıtlar verebilmenin de
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yine ancak dil ve söylem ile, geçerli dil/söylem alanlarında varolabilmekle
gerçekleştirilebileceğini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.
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1. Besonderheiten des Völkerrechts
Meine Bemerkungen beziehen sich auf das Völkerrecht, Public International Law. Man
muss hier terminologisch aufpassen, denn es gibt auch nationales Recht zu
internationalen Fragestellungen. Mit Public International Law bzw. Völkerrecht meine
ich allein das zwischenstaatliche Recht, nicht die nationale Gesetzgebung, die sich auf
internationale Themen bezieht. Diese reagiert allerdings manchmal auf das Völkerrecht
bzw. muss darauf reagieren. Ich komme darauf zurück.
Ich unterscheide internationales Recht von nationalem Recht allein aufgrund des
Erzeugungsaktes. Alles, was auf einer überstaatlichen Ebene als Recht entsteht, dort als
Recht gesetzt wird, durch Subjekte des Völkerrechts erzeugt ist, muss als internationales
Recht bezeichnet werden, und nur solches. Internationales Recht in diesem Sinne wird
also durch Völkerrechtssubjekte geschaffen. Das sind die Staaten, soweit sie miteinander
interagieren, also Handlungen vornehmen, die nicht ihren inneren Rechtsraum, sondern
ihr Verhältnis zu anderen Staaten betreffen. Das ist eine Eigentümlichkeit der
Rechtssetzung im Völkerrecht: Die Staaten erzeugen durch die Bildung von Konsens das
Recht, an welches sie sich dann halten müssen – ein fundamentaler Unterschied zur
Rechtssetzung im innerstaatlichen Recht, wo jeder, der das Recht befolgen muss, die
Rechtssetzung als einen ihn gleichsam von oben betreffenden Akt empfindet, jedenfalls
im Verhältnis des Bürgers zum Staat. Die Situation im Völkerrecht ähnelt also
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derjenigen, die wir sonst aus dem Zivilrecht kennen: Einzelne Rechtssubjekte legen
einvernehmlich fest, welchen Regeln sie gemeinsam für die Zukunft folgen wollen. Im
Völkerrecht kommt übrigens, ebenfalls strukturell bedeutsam, noch hinzu, dass die
Rechtsunterworfenen, die dem Recht verpflichteten Subjekte, also die Staaten, nicht nur
selbst entscheiden, was die Inhalte des Rechts sind, sondern dass sie auch wesentlich für
die Rechtsdurchsetzung im Falle der Normabweichung verantwortlich sind. Es gibt kaum
übergeordnete Instanzen und Vollstreckungsorgane. Und wenn ich sage: „die Staaten“
entscheiden, dann sind das – bisher – vor allem die Regierungen. Das müssen wir
überwinden, dazu später.
Ich habe damit etwas simplifiziert, denn es gibt Ansätze für „von oben“ erfolgende
Rechtssetzung auch in der internationalen Gemeinschaft und auch solche zur
Rechtsprechung und zentralen Rechtsdurchsetzung. Ich denke dabei an Befugnisse
gewisser internationaler Organisationen, insbesondere auch der Vereinten Nationen.
Doch betrifft dies nur einen Teilbereich der internationalen Ordnung, nämlich die
zwischenstaatliche Friedenssicherung, und überdies funktioniert es nicht befriedigend.
2. Frauenrechte als Menschenrechte – einige Entwicklungen im Vertragsrecht
Wie kann in einer solchen internationalen Rechtsstruktur der Schutz von Frauen ein
Thema sein? Frauen sind die Hälfte der Menschheit, „sie tragen die andere Hälfte des
Himmels“, wie man in China sagt, rechtlich sind sie Individuen. Das internationale Recht
interessierte sich zunächst für Individuen überhaupt nicht. Es regelte allein den Umgang
der Staaten miteinander. Das hat sich grundlegend geändert durch die Herausbildung der
Menschenrechtsidee, aber nicht sogleich, nicht in den ersten Jahrzehnten, in welchen die
Völkerrechtsentwicklung das Thema Individuum entdeckte, dabei nachhaltig inspiriert
von der Gedankenwelt der Französischen Revolution. Wirklich geändert hat es sich erst
in der Gegenwart, beginnend in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bis heute sind
nicht alle Konsequenzen gezogen.
Um die Tragweite dessen besser erkennen zu können, muss klar gestellt werden: Die
Identifizierung des Menschenrechtsschutzes als ein Thema des Völkerrechts verließ
zunächst die Grundstrukturen dieser zwischenstaatlichen Ordnung nicht, wie ich sie
eingangs beschrieben habe. Zwar begannen die Staaten schon im 19. Jahrhundert,
internationale Regeln zum Thema der Rechtsstellung von Individuen zu schaffen, auch zu
deren Schutz, doch brachte dies keine subjektiven Rechte der Betroffenen hervor. Die
Staaten vereinbarten lediglich, wie sie künftig mit den ihrer Hoheitsgewalt
Unterworfenen, d.h. zu ihren Staatsangehörigen zählenden oder sich auf ihrem
Territorium aufhaltenden einzelnen Menschen umgehen wollten. Sie eröffneten damit

118

Der Schutz von Frauen im Völkerrecht – Normen, Defizite, Perspektiven
Prof. Dr. Dr. h.c. Philip Kunig

anderen Vertragspartnern die Möglichkeit, darauf im Falle einer Regelverletzung
aufmerksam zu machen oder auch nicht. Den betroffenen Einzelnen erwuchs daraus nicht
etwa die Möglichkeit, sich selbst um die Wahrnehmung ihrer Rechte zu kümmern oder
diese irgendwo geltend zu machen, einzufordern oder gar durchzusetzen.
Der Mensch galt also als Objekt des internationalen Rechts, nicht als Subjekt. Man
spricht davon, dass der Einzelne im internationalen Recht mediatisiert war – oder auch
noch ist. Ich werde gleich darauf eingehen, dass und wie sich das geändert hat.
Zuvor aber: Ich habe bisher von Menschenrechten gesprochen, nicht spezifisch von
Frauenrechten. Das Recht ist in seinem Ausgangspunkt geschlechtsneutral, behauptet dies
jedenfalls. Man spricht im Recht nicht von einem spezifischen Schutz von Männern,
abgesehen von gewissen Tendenzen in Reaktion auf innerstaatliche Rechtsvorschriften,
welche Frauen in einigen Staaten und Bereichen gegenüber Männern privilegieren, was ja
viele Staaten ausdrücklich und zu Recht legitimieren, so auch die türkische Verfassung in
Art. 10 Abs.
2 S. 2. Der Schutz von Frauen im Völkerrecht betrifft also
menschenrechtliche Regeln, die für die Hälfte der Menschen auf ein nur sie betreffendes
besonderes Schutzbedürfnis reagieren. Dieses Schutzbedürfnis bezieht sich zum einen auf
das Phänomen einer typischerweise Frauen betreffenden Verletzlichkeit als Resultat des
Geschlechts, also Formen von Gewalt, die insbesondere auf sexueller Motivation von
Männern beruht. Zum anderen geht es um Beeinträchtigungen freier Selbstentfaltung von
Frauen, die mit traditionellen gesellschaftlichen Rollenzuweisungen zu tun haben, oft,
aber nicht nur, mit religiösem Hintergrund. Solche Schlechterstellungen der Frau im
Vergleich zum Mann fanden und finden oft einen Ausdruck auch in – innerstaatlichen –
rechtlichen Regelungen, was vor allem die Partizipationschancen in Gesellschaft und
Staat gleichermaßen betrifft.
Dass in diesen Zusammenhängen das internationale Recht zu Verbesserungen beitragen
könnte, allerdings nur in dem begrenzten Rahmen, den ich geschildert habe, also im
Sinne einer Vereinbarung staatlicher Verhaltenspflichten zugunsten von – weiblichen –
Individuen, wurde recht früh in der Geschichte des völkerrechtlichen
Menschenrechtsschutzes erkannt und führte zu punktuellen Regelungen. Systematisiert
man diese Geschichte, so lässt sich sagen: Sie begann mit einzelnen Verträgen zum
Schutz des Lebens von Menschen, zu Gleichbehandlungs- bzw. Diskriminierungsfragen,
zur Gewährleistung eines bestimmten Rechtsstatus (v.a. Flüchtlinge und Staatenlose
betreffend). Sie setzte sich dann fort, erst nach dem zweiten Weltkrieg, in dem Versuch,
zusammenfassende Menschenrechtskataloge festzulegen, dies einerseits auf universaler
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Ebene, andererseits auf verschiedenen regionalen Ebenen, wenn auch unvollständig. Eine
dritte Entwicklungslinie betrifft den Individualschutz im bewaffneten Konflikt.
In allen diesen Bereichen nun spielt der Schutz von frauenspezifischen Interessen, man
kann auch sagen: das Bemühen um eine Verbesserung der tatsächlichen Lage und der
Rechtslage von Frauen eine wichtige Rolle. Einiges davon möchte ich kurz erwähnen. Zu
den ersten multilateralen Verträgen zum Menschenrechtsschutz
- sie wurden
verabschiedet zu einer Zeit als in der völkerrechtlichen Terminologie noch kaum von
Menschenrechten die Rede war – gehört das internationale Übereinkommen zur
Gewährung wirksamen Schutzes gegen den Mädchenhandel von 1904, das heute noch in
Kraft ist. Bemerkenswert daran ist: Die authentische Vertragssprache Französisch spricht
von der Traite des Blanches, erklärbar aus der Abgrenzung zum Sklavenhandel, bei dem
es um die schwarze Rasse ging. Und: Wesentlicher Regelungsgegenstand dieses
Vertrages ist zwar der Schutz von Frauen, die von erzwungener Prostitution betroffener
sind, aber der Regelungszweck ist vor allem die Unterbindung grenzüberschreitender
Prostitution zur Erhaltung der allgemeinen Sittlichkeit in den Vertragsstaaten, also das
Verhalten von Männern. Es ging also nicht um den Schutz der Frauen als Selbstzweck,
sondern als eine Nebenfolge zur Erreichung eines anderen Ziels. Man kann das damit
vergleichen, dass als einer der ersten Verträge zum internationalen Umweltschutz ein
Übereinkommen zum Schutz von für die Landwirtschaft nützlichen, nämlich Insekten
vertilgenden Vögeln gilt (nicht für andere Vogelarten). Das war also ein mittelbarer und
partieller Naturschutz als Nebenfolge eines anderen Ziels, nämlich des Schutzes
wirtschaftlicher Interessen. Es folgten übrigens 1910, 1921, 1933 weitere multilaterale
Verträge, die die Verpflichtungen der Staaten zum Einschreiten gegen den Handel mit
Frauen und Kindern fortsetzten und komplettierten, im begrenzten Kreis der jeweils
beteiligten Vertragsparteien. Verpflichtungen zur Einführung strafrechtlicher
Bestimmungen gegen Prostitution tauchen auf in einer Konvention zur Unterbindung des
Menschenhandels von 1950.
Der Regelungsbereich der Gleichheit bzw. der Gleichstellung (mit Männern) ist z.B.
Thema des Übereinkommens von New York über die politischen Rechte der Frau von
1953, in welchem sich Regelungen über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern
im innerstaatlichen Wahlrecht wie auch bezüglich des Zugangs beider Geschlechter zu
öffentlichen Ämtern befinden. Ein umfassenderes Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau stammt aus dem Jahre 1979 und hat eine hohe
Anzahl von Vertragsstaaten. Hier geht es um Diskriminierung im Sinne der folgenden
Definition: „Jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder
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Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von
Mann und Frau begründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau – ungeachtet ihres Familienstands –
im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem
sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird“. Dieser Vertrag ist weniger auf
strikte Verbote ausgerichtet, dient vielmehr dem Ziel, innerstaatlich vorfindliche
Diskriminierungstatbestände durch gesetzliche und exekutive Maßnahmen allmählich
abzubauen. Als Umsetzungsmechanismus ist eine Struktur vorgesehen, wie sie auch aus
anderen Zusammenhängen bekannt ist: Es wurde ein Ausschuss für die Beseitigung der
Diskriminierung der Frau eingerichtet, der Berichte der Vertragsparteien überprüft und
diskutiert und von dem Anregungen zur Vertragserfüllung ausgehen sollen.
Der vorher angesprochene dritte Regelungsbereich, die Statusgewährleistungen,
verzeichnet u.a. ein Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen
von 1957, ein Übereinkommen über die Erklärung des Ehewillens, das
Heiratsmindestalter und die Registrierung von Eheschließungen von 1962 sowie Verträge
im Bereich der internationalen Arbeitsorganisation über den Mutterschutz, die Arbeit von
Frauen in Bergwerken oder die Frage des Lohns für gleiche Arbeit.
Einige der vorgenannten Anliegen finden sich auch in den großen
Menschenrechtskatalogen wieder, so in den beiden Pakten von 1966 über einerseits
bürgerliche und politische Rechte, andererseits wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte. So heißt es z.B. im Art. 3 des erstgenannten Paktes: „Die Vertragsstaaten
verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Ausübung aller in
diesem Pakt festgelegten bürgerlichen und politischen Rechte sicherzustellen“; dem
korrespondiert eine ähnliche Klausel in Art. 3 des zweitgenannten Paktes und auch die
regionalen Menschenrechtsschutzsysteme, wie sie seit längerem für Europa und Amerika,
seit einiger Zeit auch schon für Afrika bestehen, sind, wenn auch unterschiedlichen
Ausmaßes, für den Schutz frauenspezifischer Interessen ergiebig. Aber ich möchte Ihnen
dazu keine Einzelheiten vortragen, sondern in einem grundsätzlichen Interesse nur
festhalten: Es sind erst diese regionalen Schutzsysteme, welche den vorhin geschilderten
strukturellen Ansatz des internationalen Rechts – eine Anzahl von Staaten vereinbart
miteinander, sich gegenüber Menschen in bestimmter Weise zu verhalten – und die damit
verbundenen Begrenztheiten prinzipiell überwinden. Denn die regionalen Systeme – mit
einer Vorreiterrolle der Europäischen Menschenrechtskonvention – verwirklichen für ihre
Anwendungsbereiche den Übergang von der Objektstellung zur Subjektstellung des
Individuums. Sie erreichen das dadurch, dass die Einforderung der Vertragsbeachtung
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nicht mehr allein den Staaten vorbehalten und Beschwerdebefugnisse deshalb nur Staaten
eröffnet sind, sondern der Einzelne und die Einzelne verfügen auf regionaler Ebene über
eigene Möglichkeiten zur Individualbeschwerde. Das ist für das Völkerrecht ein
dramatischer Paradigmenwechsel. Er gilt freilich nicht weltweit, sondern wie eben
gesagt: Er gilt regional. Er hat im Ergebnis dazu geführt, dass z.B. in der Türkei die
Verletzung von Frauenrechten von der betroffenen Frau selbst – unter verschiedenen
einschränkenden Voraussetzungen, aber immerhin – vor Gericht geltend gemacht werden
kann, letztlich durch die sog. Individualbeschwerde. Seit diesem Monat in der Türkei
allerdings nur noch, wenn zuvor die neue Individualbeschwerde zum türkischen
Verfassungsgericht erfolglos versucht wurde. Aber das Verhältnis dieser Klagewege
zueinander ist ein anderes Thema.
Vertragliche Regelungen im Völkerrecht sind immer defizitär, gleichsam von Natur aus.
Denn sie gelten stets nur für die beteiligten Vertragsparteien. Sie können in einem
gewissen Ausmaß unter Vorbehalt gestellt werden, unterliegen also einer
Selbstbegrenzung sogar dann, wenn sie grundsätzlich als bindend akzeptiert sind. Und
man kann sich von ihnen durch Kündigung wieder befreien. Von alledem abgesehen: Sie
wählen Formulierungen, die es möglichst vielen Staaten als reizvoll erscheinen lassen,
sich an sie zu binden. Das resultiert bei den Menschenrechten geradezu typischerweise
einerseits in weichen, programmatischen Formulierungen oder andererseits in weit
formulierten Ausnahmenormen, welche den Staaten im Falle des Normverstoßes
Rechtfertigungsmöglichkeiten eröffnen. Und sie stellen sich unter eigene
Durchsetzungsregime, die eine effektive Normbefolgung nicht sicherstellen können,
sondern erheblichen Ausmaßes vom guten Willen der Beteiligten abhängig sind.

3. Ungeschriebenes Völkerrecht
Das internationale Recht kennt aber nicht nur die Rechtssetzung durch Verträge. Es
verfügt über zwei weitere Rechtsquellen, nämlich das Völkergewohnheitsrecht und die
sog. Allgemeinen Rechtsgrundsätze. Ersteres betrifft ungeschriebene Normen, die durch
ein Verhalten der Staaten entstehen, sich in deren Interaktion realisieren, mit dem Vertrag
gemeinsam haben, dass auch sie einen Konsens voraussetzen, sich aber davon
unterscheiden, weil sie schriftlich fixiert sind. Üblicherweise pflegt man zu sagen, dass
die Entstehung von Gewohnheitsrecht einerseits eine objektive Staatenpraxis voraussetzt,
andererseits eine diesbezügliche subjektive Rechtsüberzeugung dahingehend, dass ein
bestimmtes Verhalten rechtlich geboten sei, bzw. rechtlich verlangt werden könne.
Bedenkt man dies, so scheint das Völkergewohnheitsrecht hinsichtlich der Beseitigung
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von Schutzdefiziten für Frauen von vornherein wenig geeignet zu sein. Denn die Praxis in
vielen Staaten, das reale Geschehen, spricht gegen die Herausbildung diesbezüglicher
ungeschriebener
Verhaltensnormen.
Ich
behaupte
dennoch,
dass
das
Völkergewohnheitsrecht in unserem Zusammenhang in hohem Maße ergiebig ist.
Das gilt zum einen deshalb, weil frauendiskriminierende Praktiken bzw. mangelnder
Schutz für Frauen im innerstaatlichen Recht vielfach ihre Ursachen v.a. im
gesellschaftlichen Bereich haben. Dort bestehende Überzeugungen und Ideologien oder
Traditionen sind jedoch bedeutungslos für die Ermittlung rechtsbildender Staatenpraxis.
Dafür kommt es allein auf offizielle Bekundungen der Staaten an. Kein Staat postuliert
aber, die hier uns beschäftigenden Benachteiligungen oder Beeinträchtigungen von
Frauen vornehmen zu dürfen, zu billigen oder gar zu fördern. Jeder Staat äußert offiziell,
sich für Frauenrechte und – etwa – gegen eine Frauen betreffende Duldung von Gewalt
einzusetzen. Das gilt im Ergebnis sogar für diejenigen Staaten, die den von mir genannten
Verträgen fernbleiben, weil sie sie zu konkret finden oder ihnen die Mitwirkung in den
entsprechenden Implementierungsgremien als lästig erscheint. Und diejenigen Staaten
oder auch nur de facto existierende Regime, welche im Bereich des Partizipationsstatus
von Frauen und ihrer gesellschaftlichen Rolle eine deutliche Unterscheidung zwischen
Frauen und Männern treffen (weil sie der Auffassung sind, dies einer unter historisch
ganz anderen Bedingungen, nämlich in einer unaufgeklärten, männerdominierten
Feudalgesellschaft entstandenen Vorstellungswelt entnehmen zu können), behaupten
wenigstens, solche Ungleichbehandlungen lägen im Interesse der Frauen. Darüber ist
immerhin ein rationaler Diskurs möglich, jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen.
Dass frauenspezifische physische Gewalt – im Gegensatz zur strukturellen Gewalt –
gerechtfertigt werden könne, behauptet kaum jemand offensiv.
In dieser Lage lässt sich rechtlich argumentieren, dass die Staaten sich beim Wort
nehmen lassen müssen, insbesondere bei dem Wort ihrer eigenen Verfassungen und
Gesetze nehmen zu lassen haben. Die Verfassungen sind ein wesentlicher Faktor für die
Identifizierung ein Völkergewohnheitsrecht zur Entstehung bringender Rechtsansichten.
Dieses Phänomen kann und muss viel stärker aktiviert werden als es bisher geschieht.
Jedenfalls die verbalen Konsense sind größerer als die meisten meinen. Dass es verbale
und nicht tatsächliche Konsense sind, wird meist als Schwäche des Völkerrechts
angesehen. Es kann und sollte als Stärke verstanden werden. Internationale Konferenzen,
auf denen mehr oder weniger alle Staaten das Gleiche feierlich proklamieren (für das
Thema Frauenrecht findet derartiges immer wieder mit großem Aufwand statt,
„Weltfrauenkonferenzen“, „Jahr der Frau“ usw.), sind eben nicht bloß Orte
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unverbindlichen Geschwätzes, von ihnen geht selbstverpflichtende Kraft aus. Was ein
Staat dort äußert, daran muss er sich festhalten lassen.
Ich würde so weitgehend zu sagen, dass auch die dritte Rechtskategorie des Völkerrechts,
die Allgemeinen Rechtsgrundsätze als solche Normen, die allen großen Rechtskreisen der
Welt gemeinsam sind, für einen Mindeststandard im Bereich des Schutzes von Frauen
nutzbar gemacht werden können. Die Rechtsvergleichung zeigt, dass jedenfalls formal
mehr an Übereinstimmung in den nationalen Rechtsordnungen besteht als oft gemeint
wird. Wieder gilt: Die Staaten müssen sich beim Wort nehmen lassen. Was sie durch
Gesetz für Recht erklärt haben, bindet sie, selbst wenn sie der Auffassung waren und
sind, dass es sich lediglich um Recht auf Papier handle. Das ist die hintersinnige Pointe
des von vielen für natürlicherweise schwach gehaltenen Völkerrechts. Das müssen wir
einfordern.
Ein Zwischenfazit lautet also: Die Defizite des völkerrechtlichen Schutzes für Frauen sind
zu relativieren. Es bedarf nicht unbedingt neuer Verträge, wir müssen das Potenzial der
schon bestehenden Regelungen ausschöpfen. Dabei kann man viele Entdeckungen
machen, welchen die Wissenschaft vorzuarbeiten hat, um sie in den internationalen
Diskurs einzubringen. Als Beispiel nenne ich die Tatsache, dass Individualrechte über
ihre Abwehrfunktion hinaus immer auch eine Schutzdimension implizieren. Sie verbieten
dem Staat nicht nur ein Verhalten, viel wichtiger ist der ihnen zugleich innewohnende
Effekt, den Staat ggf. auf ein Einschreiten gegenüber solchen privaten und
gesellschaftlichen Kräften zu verpflichten, von denen Bedrohungen der in den
Menschenrechten angelegten Grundwerte ausgehen. Diese Entdeckung des
Nebeneinanders und Miteinanders von Abwehrfunktion und Schutzfunktion hat in
einigen nationalen Verfassungsordnungen die Perspektiven revolutioniert und das
Schutzpotential von Individualrechten vervielfacht. Menschenrechte verbieten es dem
Staat wegzusehen, wenn Private diese Rechte beeinträchtigen. Es gibt keinen Grund,
diese Dimension nicht auch auf der internationalen Ebene viel stärker geltend zu machen.

4. Perspektiven: Plädoyer für die Aktivierung des Völkerrechts im innerstaatlichen Recht
Damit bin ich bei meinem letzten Punkt, den Perspektiven. Da ich der Auffassung bin,
dass wir mit dem Normenbestand, das von mir beschriebene Potential berücksichtigend,
einigermaßen zufrieden sein können, richtet sich der Blick nun auf Fragen der
Durchsetzung. Auf dieser Ebene entscheidet sich, ob das Recht bloße Verheißung und
Ankündigung ist, ein Ensemble schöner Prinzipien, die man folgenlos in Verfassungen
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schreiben, bei Parteitagen zitieren und an nationalen Feiertagen zur Sprache bringen
kann. Oder aber, ob es mehr ist und handfest, eine juristische Waffe bei der Erkämpfung
dessen, was Kulturgeschichte und Philosophie, aber auch und gerade religiöse Denker als
gerecht und angemessen erwiesen haben. Es gibt Kerne und Elemente von Gerechtigkeit,
bei deren Auffindung säkulare und religiöse Vorstellungen konvergieren. Das gilt auch
für die normative Beurteilung der Vielzahl die Stellung und den Schutz der Frau
betreffender Fragen. Deren Beantwortung ist im übrigen in einem erheblichen Ausmaß
rational vorgegeben. Denken wir auch daran, dass jenseits der Grenze des Rationalen
irgendwo die Sphäre der Idiotie beginnt. Das richtet den Blick auf die leider nicht
selbstverständliche Frage der Durchsetzung des an sich Selbstverständlichen.
Hinsichtlich der Durchsetzungsfrage sind zwei Ebenen zu unterscheiden, die rein
internationale Ebene einerseits, die nationale Ebene andererseits, in welche das
internationale Recht viel stärker eindringen muss als bisher realisiert, um wegzukommen
von dem von mir eingangs angesprochenen ursprünglichen Befund, dass das
internationale Recht sich allein auf zwischenstaatliche Beziehungen beschränke. Das
nämlich ist eine fehlerhafte Ansicht.
Auf internationaler Ebene haben wir, was die Rechtsdurchsetzung anlangt, schon einige
Erfolge erzielt, aber nicht genügend. Der gerichtliche Rechtsschutz für Menschenrechte
ist vor allem in Europa ergiebig, hat aber auch dort Grenzen. Die Ebene der
internationalen Strafgerichtsbarkeit zeigt Ansätze, speziell auch Verbrechen gegen Frauen
aufzugreifen, das ist prinzipiell zu begrüßen, doch bleibt es quantitativ auf längere Sicht
marginal und überdies auf schlimme Gewalttaten in kriegerischen Konflikten beschränkt.
Das Vordringen der Menschenrechtsidee, ihre Omnipräsenz im internationalen Diskurs
(die übrigens auch, ich verkenne das nicht, mit Missbrauchsmöglichkeiten verbunden ist,
weil viele dazu neigen, ihre eigenen Vorstellungen über Menschenrechte absolut zu
setzen) hat dazu geführt, dass jedenfalls öffentliche Diskurse heute in einem Ausmaß
stattfinden, das wir früher nicht gekannt haben. Das hat auch mit technologischen
Veränderungen der Kommunikationsmöglichkeiten zu tun, die nicht nur die
Wirtschaftsebene globalisiert haben, sondern auch die Kommunikation über das Unrecht.
Das löst Rechtfertigungserfordernisse für Vorgänge aus, die früher unter dem Mantel des
Prinzips der Einmischung in innere Angelegenheiten versteckt werden konnten. Diese
Entwicklungen können zu einer weiteren Verfestigung der sich, wie ich sagte, schon
abzeichnenden Konsense über die rechtlichen Verpflichtungen zum Schutz von Frauen
weiterhin verfestigen. Das wird es auch erleichtern, über die bisherigen multilateralen
Verträge hinaus im bilateralen Bereich und namentlich bei der Wirtschaftsförderung und
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Entwicklungszusammenarbeit rechtliche Verpflichtungen zum Schutz von Frauen und zur
Verbesserung ihrer Stellung vorzugeben. Insoweit ist das Thema der Stellung der Frau als
grundlegender Wert der Völkerrechtsentwicklung in die Diskussion über Konzepte von
sog. good governance als Voraussetzung wirtschaftlicher Unterstützung eingegangen.
Das betrifft allerdings nur solche Staaten, die der Unterstützung bedürfen und in Kauf
nehmen, dass sie dafür Pflichten übernehmen müssen.
Ein weiterer Bereich tritt hinzu, nämlich die Aktivierung des internationalen Rechts
innerhalb der nationalen Rechtssysteme. Dabei besteht Einigkeit über die
Ausgangspunkte: Wer als Staat eine völkerrechtliche Verpflichtung übernimmt, ist damit
sogleich in der Pflicht, sein Rechtssystem entsprechend anzupassen, erforderlichenfalls
Gesetze zu ändern. Ich möchte das Augenmerk aber auch richten auf die Ebene des
innerstaatlichen Rechtsschutzes. Das Völkerrecht überlässt nämlich den Staaten, in
welcher Weise sie ihre Rechtsordnungen den internationalen Normen öffnen. Das ist ein
ganz weites Feld, das ich hier nicht vermessen, auf das ich aber hinweisen möchte. Ich
erinnere daran, dass wir einen reichen einschlägigen Normenbestand sowohl im
Vertragsrecht wie aber auch, wenn meine Thesen richtig sind, im
Völkergewohnheitsrecht und bei den Allgemeinen Rechtsgrundsätzen vorfinden. In den
nationalen Rechtssystemen der Staaten haben solche internationalen Normen aber eine
höchst unterschiedliche Bedeutung. Verträge haben manchmal die Bedeutung von
Gesetzen, manchmal den Vorrang vor Gesetzen. Völkergewohnheitsrecht bedarf
manchmal eines Umsetzungsaktes, anderswo gilt es unmittelbar, unter bestimmten
Voraussetzungen teilweise sogar im Sinne einer individuellen Berechtigung. Manche
Verfassungen sagen gar nichts zu dem Thema oder enthalten Bestimmungen, die dann in
der Rechtsprechungspraxis unbeachtet bleiben. Teilweise finden wir eklatante
Divergenzen zwischen Theorie und Praxis.
Ich nenne nur ein Beispiel, das türkische Beispiel. Die türkische Verfassung äußert sich
explizit zu völkerrechtlichen Verträgen, gibt ihnen unter bestimmten Voraussetzungen
Gesetzeskraft und stellt sie auf eine Stufe mit anderen Gesetzen, aber mit Vorrang im
Bereich gerade der Menschenrechte wie es Art. 10 Abs. 5 S. 3 der Türkischen Verfassung
seit 2004 zum Ausdruck bringt. Jedenfalls die Rechtsprechung postuliert einen Vorrang
von allgemeinen Rechtsgrundsätzen sogar vor der Verfassung. Mit alledem sind in der
Türkei wie auch in vielen anderen Ländern viele Zweifelsfragen verbunden. Sie bedürfen
intensiver wissenschaftlicher Arbeit mit dem Ziel, dabei gewonnene Erkenntnisse in die
gerichtliche Praxis einzubringen. Das gilt gerade für solche Länder, in welchen der
normative Anspruch des Frauen schützenden und Frauen fördernden Völkerrechts zu
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wenig beachtet wird. Mehr Klarheit in diesem Bereich kann konkrete Ergebnisse
erbringen, ich denke z.B. an das Problem der Verwendung des Geburtsnamens, § 187 des
Zivilgesetzes der Türkei und an die zahlreichen Vorlagebeschlüsse türkischer
Familiengerichte bei dem Verfassungsgericht und dessen diesbezügliche Entscheidung
von März 2011, die den Menschenrechten nicht den Vorrang gab – allerdings mit dem
knappsten aller Ergebnisse, mit 9 zu 8 Stimmen. Das muss also nicht das letzte Wort
gewesen sein.
Die Unerträglichkeit vieler Vorgänge, die wie bei diesem Festival thematisieren,
insbesondere die Unerträglichkeit von Gewalt und Fremdbestimmung aufgrund von
Geschlechtszugehörigkeit ist eine Herausforderung an die Kraft der Konzeption vom
Rechtsstaat. Die Erfahrung in vielen Bereichen des Rechts zeigt, dass Rechtsstaatlichkeit
eine funktionierende und effektive Justiz voraussetzt – eine Justiz, die nötigenfalls auch
den Gesetzgeber und die Exekutive in die Pflicht nehmen kann, ihren normativen
Verpflichtungen zu genügen. Wir müssen die Gerichte in den Stand setzen, diese
Aufgabe zu leisten. In der Realität vieler Justizsysteme auf dieser Welt stehen wir damit
noch ziemlich am Anfang. Wenn wir dem Völkerrecht Effektivität verschaffen wollen,
aber die internationale Ordnung als solche in nächster Zeit nicht stärker
konstitutionalisieren können oder wollen, brauchen wir den Beitrag der wichtigsten
rechtsstaatlichen Akteure, der Verfassungsgerichte, aber auch – vielleicht manchmal
wichtiger – der normalen Gerichte im Alltag der Justiz. Die Zukunft des Völkerrechts
entscheidet sich also wesentlich innerhalb der Staaten.
Den Regierungen allein sollte man auch das Völkerrecht nicht überlassen.
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Çeviren: Araş. Gör. Dr. Berke Özenç*

1. Uluslararası Hukukun Özellikleri
Tespitlerim uluslararası kamu hukukuna dayanıyor. Burada terminolojik olarak dikkat
edilmeli, çünkü uluslararası meselelere dair ulusal hukuk da bulunmaktadır. Uluslararası
kamu hukuku, daha doğrusu devletler genel hukuku ile uluslararası konular hakkındaki
ulusal mevzuatı değil, sadece devletler arası hukuku kastediyorum. Elbette kimi zaman
ulusal hukuk, uluslararası hukuka reaksiyon göstermektedir, göstermek zorundadır da. Bu
konuya daha sonra döneceğim.
Ben uluslararası hukuku, ulusal hukuktan yalnızca ihdas etme eylemi temelinde ayırt
ediyorum. Devletler üstü bir düzlemde hukuk olarak oluşturulan, hukuk olarak yürürlüğe
konan, uluslararası hukuk özneleri tarafından yaratılanlar ve yalnızca bu türdekiler
uluslararası hukuk olarak adlandırılmak zorundadır. Uluslararası hukuk bu anlamda
devletler genel hukuku öznelerince gerçekleştirilir. Bu özne, kendi aralarında etkileşime
girdikleri oranda, iç hukuk alanlarını değil de, diğer devletlerle ilişkilerini ilgilendiren
eylemlere girişen devletlerdir. Bu, devletler genel hukuku alanındaki hukuk üretiminin bir
özelliğidir: Devletler, uzlaşı tesisi aracılığıyla, daha sonra kendilerinin uymak zorunda
oldukları hukuku üretirler. Bu, hukuka itaat etmek zorunda olan herkesin, adeta yukarıdan
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belirlenen bir eylem olarak hissettiği, her halükarda yurttaşın devletle olan ilişkisi
şeklinde ortaya çıkan iç hukuktaki yasama faaliyeti ile temel bir fark oluşturur.
Uluslararası hukuktaki durum, medeni hukuktan aşina olduğumuz bir durumu andırır:
Tekil hukuk özneleri uzlaşarak, ortaklaşa olarak gelecekte uymak istedikleri kuralları
saptarlar. Devletler genel hukukunda ayrıca yapısal olarak da önem taşıyan bir husus,
hukukla bağıtlanan, hukuka tabi öznelerin, yani devletlerin, yalnızca kendi başlarına
hukukun içeriğini kararlaştırmamaları, ayrıca normdan sapma durumunda hukukun
uygulanmasından da esasen sorumlu olmalarıdır. Pek az sayıda daha üst düzey yetkiye
sahip makam ve icra kabiliyetini haiz organ bulunmaktadır. Ve “devletler” kararlaştırır
dediğimde, bunlar öncellikle -bu kısma kadar- hükümetlerdir. Daha sonra değinmek
kaydıyla şimdilik bu hususu sonlandıralım.
Böylelikle biraz basitleştirmiş oldum, çünkü “yukarıdan” oluşturulan hukukun,
uluslararası toplumda da başlangıç işaretleri bulunmaktadır. Benzer şekilde içtihat üretimi
ve merkezi düzeyde hukuk kurallarının uygulanmasının da. Bu noktada belli uluslararası
kuruluşları, özellikle de Birleşmiş Milletler’in yetkilerini kast ediyorum. Tabii ki bu,
uluslararası düzenin yalnızca bir parçasını etkiler, yani devletler arası barışın korunması
ve dahası bu tatmin edici şekilde işlemez.
2. İnsan Hakları Olarak Kadın Hakları – Sözleşme Hukukundaki Bazı Gelişmeler
Böyle bir uluslararası hukuk yapısında kadınların korunması bir konu haline nasıl
gelebilir? Kadınlar insanlığın yarısını oluşturur, Çin’de söylendiği gibi, “gökyüzünün
diğer yarısı onların sırtındadır”, onlar hukuken bireydir. Önceleri uluslararası hukuk
hiçbir şekilde bireylerle ilgilenmemekteydi, yalnızca devletler arasındaki ilişkileri
düzenlemekteydi. Bu, insan hakları düşüncesinin ortaya çıkışıyla esaslı olarak değişti,
ama derhal değil, yani devletler genel hukuku gelişiminin birey temasını keşfettiği,
Fransız devriminin düşünce dünyasından kalıcı olarak etkilendiği ilk on yıllarda değil. Bu
durum aslen 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayarak, günümüzde gerçekten değişti.
Hâlihazırda bu gelişmenin tüm yönleriyle etki doğurduğu söylenemez.
Bu gelişmenin sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için, şu husus açıkça ortaya konmalı:
İnsan haklarının korunmasının uluslararası hukukun konusu olarak tanımlanması,
hâlihazırda bu devletlerarası düzenin, başlangıçta tasvir ettiğim temel yapılarını ortadan
kaldırmadı. Gerçi devletler daha 19. yüzyılda bireylerin hukuki statüsü konusunda
uluslararası kurallar oluşturmaya başlamışlardı. Bunun yanı sıra bireylerin korunmasına
dair de, fakat bu, etkilenen kişilere sübjektif haklar tanımıyordu. Devletler sadece,
egemenliklerine tabi olan, diğer bir ifadeyle yurttaşları sayılan ya da sahip oldukları
topraklarda yerleşik olan tekil insanlara gelecekte nasıl muamele etmek istediklerini
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kararlaştırmaktaydılar. Böylelikle devletler diğer sözleşme taraflarına, bir kural ihlali
durumunda ikaz etme ya da etmeme olanağı tanıdılar. Bundan, etkilenen bireylere, kendi
başlarına haklarının korunmasıyla ilgilenme ya da bu hakları herhangi bir yerde geçerli
hale getirme, bunu talep etme ya da bunların icrasını temin etme olanağı doğmadı.
Diğer bir ifadeyle kişi, uluslararası hukukun öznesi olarak değil, nesnesi olarak
tanınmaktaydı. Bireyin uluslararası hukukta dolayımlandığı – ya da hali hazırda
dolayımlanıyor olduğundan söz edilebilir. Bunun değişimine ve bu değişimin nasıl
olduğuna birazdan değineceğim.
Ama öncelikle: Şimdiye kadar insan haklarından söz ettim, spesifik olarak kadın
haklarından değil. Hukuk, başlangıç noktasında cinsiyet açısından yansızdır, en azından
bunu iddia eder. Bazı ülkelerde ve alanlarda kadınlara erkekler karşısında ayrıcalık
tanıyan iç hukuk düzenlemelerinde (ki pek çok ülke açıkça ve haklı olarak bunu
meşrulaştırmaktadır, aynı şekilde Türkiye Anayasası’nın da 10. maddesinin 2. fıkrasının
2. cümlesinde benzer bir düzenleme yer alır) etkili olan belli eğilimler hariç tutulursa,
hukukta erkeklerin spesifik olarak korunmasından söz edilmez. Uluslararası hukukta
kadınların korunması, insanların yarısı için, yalnızca onları ilgilendiren özel koruma
gereksiniminden kaynaklanan insan hakları düzenlemeleriyle alakalıdır. Bu koruma
ihtiyacı bir yandan, cinsiyetin sonucu olarak -ki bu özellikle erkeklerin cinsel güdülerine
dayalı iktidar formlarına dayanır- tipik olarak kadınların incinebilirliği fenomeniyle
alakalıdır. Diğer yandan, sıklıkla –ama sadece bu değil- dinsel arka plana sahip
geleneksel toplumsal rollerle ilgili olan, kadınların serbestçe kendilerini geliştirmelerinin
önündeki sınırlarla alakalıdır. Erkeklere kıyasla kadınların bu tür dezavantajları sıklıkla,
her şeyden önce toplum ve devlete katılım haklarıyla eşit düzeyde ilgili olan iç hukuk
düzenlemelerinde ifadesine bulmaktaydı ve bulmaktadır.
Bu bağlamda uluslararası hukukun iyileştirmelere katkı sunabilmesi, betimlediğim sınırlı
çerçevede tabii ki, yani kadın bireylerin lehine devlet yükümlülüklerinin kabulü
anlamında, uluslararası hukuktaki insan hakları korumasının tarihinde oldukça erken fark
edildi ve spesifik düzenleme yol açtı. Bu tarihsel süreç sistematize edilirse, şu
söylenebilir: Bu süreç insanın yaşamının korunmasına, eşit muamele etme, daha doğrusu
ayrımcılık meselelerine, belli bir hukuki statünün güvence altına alınmasına (özellikle
mülteci ve vatansızlarınkiler) dair tikel sözleşmelerle başladı. Daha sonra, ilk olarak 2.
Dünya Savaşı’nın ardından, bir yandan evrensel düzlemde, diğer yandan farklı bölgesel
düzlemlerde, her ne kadar eksiksiz olmasa da bütünlüklü insan hakları katalogu oluşturma
denemeleriyle sürdü. Üçüncü bir gelişim çizgisi de silahlı çatışmada bireylerin
korunmasıyla ilgilidir.
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Tüm bu alanlarda artık kadınlara özgü çıkarların korunması, başka bir ifadeyle, kadınların
fiili ve hukuki durumlarının iyileştirilmesi çabası önemli bir rol oynuyor. Bunlardan
bazılarından kısaca bahsetmek istiyorum. Kadın ticaretine karşı etkin koruma
sağlanmasına dair, halen yürürlükte olan 1904 tarihli uluslararası sözleşme, insan
haklarının korunmasına dair ilk çok taraflı sözleşmeler arasında yer alır (bu sözleşmeler
devletler genel hukuku terminolojisinde insan haklarının pek az bahsi geçtiği bir zamanda
yapılmıştır). Bunda dikkat çekici olan, özgün sözleşme dili olan Fransızca metinin, siyah
ırka dair olan köle ticareti kavramından farkıyla açıklanan Traite des Blanches’tan (Beyaz
Kadın Ticareti) söz etmesidir. Ve: Bu sözleşmenin düzenlediği esas konu, fahişeliğe
zorlanan kadınların korunması olsa da, düzenlemenin amacı her şeyden önce sözleşmeye
taraf devletlerdeki genel ahlakın korunmasına yönelik olarak sınır aşan fahişeliğin
engellenmesiydi, yani erkeklerin davranışlarının düzenlenmesi amaçlanmaktaydı. Diğer
bir deyişle kadınların korunması bizatihi amaç değil, başka bir hedefe ulaşmanın yan
sonucuydu. Bu, çevrenin korunmasına dair ilk sözleşmelerden birinin, tarım için yararlı yani böcekleri itlaf eden- kuşların (diğer kuş türlerinin değil) korunmasına dair olmasıyla
karşılaştırılabilir. Bu aynı zamanda, bir başka hedefin yan sonucu olarak dolaylı ve kısmi
bir doğa korumasıydı, yani iktisadi çıkarların korunması. Devletlerin; kadınların ve
çocukların ticaretine karşı müdahale yükümlülüğünü, sözleşemeye taraf devletler arasında
geliştiren ve tamamlayan 1910, 1921, 1933 tarihli diğer çok taraflı sözleşmeler bunu
izledi. Fahişelik karşıtı ceza hukuk düzenlemelerini yürürlüğe koyma yükümlülüğü, 1950
tarihli insan ticaretinin engellenmesine dair bir sözleşmede ortaya kondu.
Eşitliğin, daha doğru bir ifadeyle erkeklerle eşit statünün düzenlenmesi, örneğin 1953
tarihli, ulusal seçim mevzuatının yanı sıra kamusal makamlara girişte kadınlar ve
erkeklere eşit muamele edilmesine dair düzenlemelerin yer aldığı, Kadınların Siyasi
Haklarına dair New York sözleşmesinin konusudur. Kadınlara karşı her biçimiyle
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına dair kapsamlı bir sözleşme 1979 yılında kabul
edilmiştir ve bu sözleşme yüksek sayıda taraf devlete sahiptir. Burada ayrımcılığın şu
tanımı yer alır: “…kadınların medeni durumları her ne olursa olsun, siyasal, ekonomik,
sosyal, kültürel, medeni ya da herhangi bir başka alandaki insan haklarının ve temel
özgürlüklerin, erkekler ve kadınlar arasında eşitlik temelinde olarak, kadınlara
tanınmasını, kadınlar tarafından bunlardan yararlanılmasını ya da kullanılmasını
zayıflatma/(azaltma) yahut hükümsüz kılma etkisini doğuran ya da bu amaca yönelen,
cinsiyete dayalı herhangi bir farklılık gözetme, dışlama ya da kısıtlama”.1 Bu sözleşmenin

1

Türkçe çeviri olarak şu eserden yararlanılmıştır: M. Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku
Belgeleri, II. Cilt, Uluslararası Sistemler, Legal, 2010, s. 493-494.
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hedefinde sıkı yasaklar daha az yer alır, sözleşme daha çok, ulusal düzlemde hali hazırda
mevcut olan ayrımcılık öğelerini yasal ve idari önlemlerle kademeli olarak ortadan
kaldırma amacına hizmet eder. Dönüşümü gerçekleştiren mekanizma olarak, diğer
alanlardan da bilinen bir yapı öngörülmektedir: Kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan
kaldırılması için, sözleşme tarafı devletlerden gelen raporları inceleyen ve tartışan ve
sözleşmenin uygulanması için öneriler getirmesi gereken bir komite kurulmuştur.
Yukarıda değinilen üçüncü düzenleme alanında -statü güvencelerinde- diğerlerinin yanı
sıra 1957 tarihli Evli Kadınların Vatandaşlığına dair Sözleşme, 1962 tarihli Evlenmeye
Rıza, Evlenme için Asgari Yaş ve Evliliklerin Tesciline dair Sözleşme ve ayrıca
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün annenin korunması, kadınların madenlerde çalışması ya
da eşit işe eşit ücret meselesine dair sözleşmeleri yer alır.
Yukarıda geçen meselelerden bazıları önemli insan hakları kataloglarında da tekrarlanır,
1966 tarihli, bir yanda medeni ve siyasi, diğer yanda iktisadi, sosyal ve kültürel haklara
dair sözleşmelerde olduğu gibi. Örneğin bu sözleşmelerden ilkinin 3. maddesi şöyledir :
“Bu sözleşmenin Tarafı Devletler, Sözleşmede düzenlenen bütün medeni ve siyasi
haklardan yararlanmada/(hakları kullanmada) erkeklere ve kadınlara eşit hak temin
etmeyi taahhüt ederler.”2 Bahsi geçen ikinci sözleşmenin benzer 3. maddesi bununla
uyumludur ve uzun süreden bu yana Avrupa ve Amerika‘da, belli bir zamandan beri de
Afrika’da var olan bölgesel insan hakları koruma mekanizmaları da, farklı ölçülerde de
olsa, kadınlara özgü çıkarların korunması için yararlı olmaktadır. Ama ben sizlere
bununla ilgili ayrıntıları sunmak istemiyorum, daha çok temel bir noktada şunu saptamak
istiyorum: Uluslararası hukukun yukarıda tasvir edilen yapısal öncülünü –belli sayıda
devletin bir araya gelerek, insanlara karşı belli bir şekilde davranmayı kararlaştırmalarıve bununla bağlantılı olan sınırlılıkları ilkesel olarak ilk aşan bu bölgesel koruma
mekanizmalarıdır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin öncü rolüyle, bölgesel
sistemler uygulama alanlarında, bireyin nesne statüsünden özne statüsüne geçişini
gerçekleştirmiştir. Bölgesel sistemler, sözleşmeye riayet talebinin sadece devletlere
mahsus olmaması ve şikâyet yetkisinin bu nedenle yalnızca devletlere açık olmayarak,
bireylere açılması ve bireylerin bireysel şikâyet başvurusu için bölgesel düzlemde kendi
olanaklarına sahip olması sayesinde bu sonuca ulaşmıştır. Bu, devletler genel hukuku için
dramatik bir paradigma değişikliğidir. Az önce belirtildiği üzere, şüphesiz bu değişiklik
dünya çapında değil, bölgeseldir. Sonuçta bu değişiklik, örneğin Türkiye’de kadın
haklarının ihlalinin, ilgili kadın tarafından –farklı sınırlandırıcı koşullar altında, fakat yine
2
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de-, son tahlilde bireysel şikâyet olarak tanımlanan yolla, mahkeme önüne taşınabilmesini
sağlamıştır. Bu aydan itibaren Türkiye’de bu başvuru yolu, öncesinde Türkiye Anayasa
Mahkemesi’ne yapılan yeni bireysel başvuru başarısız olduğunda, açıktır. Fakat bu
şikâyet yollarının birbiriyle ilişkisi başka bir konudur.
Devletler genel hukukundaki sözleşmesel düzenlemeler, tabiri caizse doğası itibariyle
daima yetersizdir, çünkü her zaman yalnızca taraf devletler için geçerlidirler. Bu
düzenlemeler belli bir ölçüde kayıtlarla/şerhlere konu olabilirler ve temelde bağlayıcı
olarak kabul edilseler de böylelikle, bir öz sınırlandırmaya tabi olurlar. Ve bu
düzenlemelerin yükümlülüklerinden, ayrılma yoluyla yeniden kurtulunabilinir. Tüm
bunlar bir yana: Bu düzenlemeler, mümkün olan en fazla sayıdaki devlete bu
sözleşmelere bağıtlanması için çekici gözüken, formüller seçerler. Bu, insan hakları
açısından tipik olarak bir yanda yumuşak, programatik ifadelere ya da diğer yanda, norm
ihlali durumunda devletlere meşrulaştırma olanakları sağlayan geniş formüle edilmiş
istisna normlarına yol açar. Ve bu sözleşmeler kendilerini, etkin biçimde normlara
uymayı güvence altına alamayıp, bunun yerine büyük ölçüde taraf devletin iyi niyetine
bağlı olan, kendi uygulama rejimine tabi kılarlar.
3. Yazılı Olmayan Uluslararası Hukuk
Fakat uluslararası hukuk yalnızca sözleşmeler aracılığıyla üretilen hukuk aracılığıyla
şekillenmez. Uluslararası hukuk iki hukuk kaynağına daha sahiptir, bunlar uluslararası
gelenek hukuku ve genel hukuk ilkeleridir. İlki, devletlerin, etkileşimlerinde somutlaşan,
tutumuyla oluşan yazılı olmayan normlarla ilgilidir. Bunların sözleşmeyle ortak noktası,
bir uzlaşı gerektirmeleridir, fakat bunlar sözleşmelerden, sözleşmeler yazılı olarak
sabitlendiği için farklılaşırlar. Gelenek hukukunun oluşmasının genellikle; bir yandan
objektif bir devlet uygulaması gerektirdiği; diğer yandan bu uygulamayla ilgili, belli bir
tutumun hukuken gerekli olduğuna, daha doğrusu hukuken talep edilebilirliğine dair
sübjektif olarak ortaklaşmış hukuki bir kanı gerektirdiği söylenebilir. Bu göz önüne
alındığında, kadınların korunmasına dair eksikliklerin ortadan kaldırılması hususunda
uluslararası gelenek hukuku, daha başlangıçta pek az elverişli gözükür, çünkü pek çok
devletteki uygulama, real olarak gerçekleşenler, bu tür yazılı olmayan davranış
kurallarının gelişimine karşıt bir öğe oluşturur. Ben yine de, uluslararası gelenek
hukukunun bizim bağlamımızda büyük ölçüde yararlı/üretken olduğunu iddia ediyorum.
Bu ilk olarak, kadına karşı ayrımcı uygulamaların, daha doğrusu ulusal hukukta
kadınların zayıf olarak korunmasının nedenleri, çoğu kez öncelikle toplumsal alanda
olduğu içindir. Hâlbuki bu alandaki kanılar ve ideolojiler ya da gelenekler, hukuk
oluşturan devlet uygulamalarının tespiti için anlam ifade etmez. Bunun için yalnızca,
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devletin resmi beyanları önem taşır. Fakat hiç bir devlet, burada ilgilendiğimiz kadınların
maruz kaldığı ayrımcılıkların ya da sınırlandırmaların yapılmasına izin verme, tasvip
etme ya da teşvik etmeyi olumlamaz. Her devlet resmi olarak, kadın haklarını destekler
ya da kadına karşı şiddet kullanımı karşısında yer alır. Sonuçta bu, sözleşmeleri fazla
somut bulması ya da ilgili sözleşmelerin uygulama rejimlerindeki işbirliğinin
katlanılamaz gözükmesi nedeniyle, yukarıda belirttiğim sözleşmelerden uzak duran
devletler için dahi geçerlidir. Ve kadınların katılım statüsü ve toplumsal rolleri alanında,
kadınlar ve erkekler arasında belirgin bir farkın yer aldığı (çünkü bu devletler ve rejimler,
söz konusu durumun, tarihsel olarak tamamıyla farklı koşullarda, yani aydınlanmamış,
erkek egemen feodal düzende oluşmuş bir düşünce dünyasından çıkarsanabileceği
görüşündedirler) devletler ya da de facto var olan rejimler bile, en azından bu tür eşitsiz
uygulamaların kadınların çıkarına olduğunu iddia ederler. Bunun hakkında rasyonel bir
diyalog olanaklıdır, ya da bu olanak en azından tartışmasız olarak dışarıda
bırakılmamıştır. Yapısal şiddetin aksine, kadına yönelik fiziki şiddetin
meşrulaştırılabileceğini, pek az kişi iddialı bir şekilde ileri sürer.
Bu durumda, devletlerin vaatlerini yerine getirmeleri zorunda oldukları, özellikle de
kendi anayasalarında ve yasalarında vaat ettiklerini yerine getirmek zorunda oldukları,
hukuken ileri sürülebilir. Anayasalar, uluslararası gelenek hukukunun tanımlanmasında,
oluşturucu nitelikteki hukuki görüşler olarak temel bir öğedir. Bu fenomen, şimdiye kadar
olduğundan çok daha güçlü olarak etkinleştirilebilir ve etkinleştirilmek zorundadır. Her
halükarda sözlü uzlaşılar, çoğunluğun zannettiğinden daha büyüktür. Uluslararası
hukukun zayıflığı olarak çoğunlukla, fiili değil de sözlü uzlaşılara dayanması görülür. Bu,
güçlü yan olarak anlaşılabilir ve anlaşılmalıdır. Az ya da çok tüm devletlerin görkemli bir
şekilde aynı şeyi ilan ettiği uluslararası konferanslar (kadın hakları konusunda bu
türdekiler her zaman büyük bir ihtişamla vuku bulur, dünya kadınlar konferansı, kadın
yılı vb.) bağlayıcı olmayan lakırdıların mekânı değildir, bunlardan yükümlülük doğurucu
bir güç doğar. Bir devlet, bu tür ortamlarda ifade ettiklerine sadık kalmaya zorlanmalıdır.
Ayrıca şunu da söylemeliyim ki, uluslararası hukukun üçüncü hukuk kategorisini
oluşturan dünyanın tüm büyük hukuk sahalarında ortak olan normlar olarak genel hukuk
ilkeleri, kadınların korunması alanında asgari bir standart için yararlı hale getirilebilir.
Mukayeseli hukuk, ulusal hukuk düzenlerinde en azından formel düzeyde genelde
zannedildiğinden daha fazla görüş birliği olduğunu gösterir. Yeniden şu husus geçerlidir:
Devletler vaatlerini yerine getirmeye zorlanmalıdır. Devletlerin yasa aracılığıyla hukuk
olarak ortaya koydukları, bunun sadece kâğıt üzerinde hukuk olduğu görüşünde olsalar
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dahi, onları bağlar. Bu, pek çoklarınca doğal olarak zayıf olduğu düşünülen uluslararası
hukukun altında yatan temel noktayı oluşturur.
Bir ara sonuç olarak: Kadınlara yönelik uluslararası hukuk korumasının eksiklikleri belli
oranda düzeltilebilir. Bunun için mutlaka yeni sözleşmelere ihtiyaç yoktur, bizler mevcut
düzenlemelerde var olan potansiyeli kullanmalıyız. Ayrıca uluslararası tartışmaya dahil
edilmek üzere, bilimin hali hazırda ön hazırlıklarını gerçekleştirdiği pek çok keşif
gerçekleştirilebilir. Burada örnek olarak, bireysel hakların, savunma işlevinin yanı sıra
her zaman koruma boyutunu da içermesi olgusuna değineceğim. Bireysel haklar
devletlere yalnızca belli bir tutumu yasaklamaz, çok daha önemlisi bu hakların aynı
zamanda doğasında bulunan, insan haklarının temel değerlerine tehditler yaratan özel ve
toplumsal güçler karşısında müdahale ödevini devlete yükleyen etkidir. Savunma ve
koruma işlevinin birlikteliğinin keşfi bazı ulusal anayasa düzenlerinde bakış açılarını
devrimci şekilde değiştirmiş ve bireysel hakların koruma potansiyelini epeyce arttırmıştır.
İnsan hakları devlete, sivil kişilerin bu hakları sınırlandırılmasını görmezden gelmeyi
yasaklar. Bu özelliğin uluslararası düzlemde çok daha güçlü olarak geçerli kılınmaması
için hiç bir neden yoktur.
4. Perspektifler: Uluslararası Hukukun İç Hukukta Aktifleştirilmesi için Öneriler
Böylelikle son hususa, perspektiflere gelmiş bulunuyorum. Ben, yukarıda tasvir ettiğim
potansiyel dikkate alındığında, standartlar konusunda belli ölçüde mutabakat halinde
olunabileceği görüşünde olduğum için, uygulamaya dair sorunlara eğileceğim. Bu
düzlemde esas nokta, hukukun yalnızca, etki doğurmayacak şekilde anayasalara yazılan,
siyasi parti kongrelerinde atıf yapılan ve ulusal bayramlarda dile getirilebilen güzel ilkeler
bütününün vaadi ve ilanı olup olmadığıdır. Ya da hukuk bundan daha fazlası mıdır ve
kültür tarihi ve felsefenin ve aynı zamanda dini düşünürlerin adil ve makul olduğunu
ortaya koyduklarının kazanılmasında, hukuki bir silah mı oluşturur. Adaletin, seküler ve
dinsel tahayyüllerin üzerinde uzlaştıkları özleri ve öğeleri vardır. Bu, kadınların konumu
ve korunmasını ilgilendiren pek çok sorunun normatif olarak değerlendirilmesi için de
geçerlidir. Ayrıca bu sorunların yanıtları büyük ölçüde rasyonel olarak verilidir. Şu da
hatırlanabilir ki, rasyonel olanın sınırının ötesi, ahmaklığın alanının başladığı yerdir. Bu
husus dikkatleri, kendiliğinden aşikâr olanın uygulanmasına dair ne yazık ki
kendiliğinden aşikâr olmayan meseleye yöneltir.
Uygulama meselesi bağlamında iki düzlem ayırt edilmelidir: Bir yanda saf uluslararası
düzlem, diğer tarafta, uluslararası hukukun, kendini yalnızca devletlerarası ilişkilerle
sınırlandırdığı başlangıçta bahsettiğim orijinal durumundan kurtulması için şimdiye kadar
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gerçekleştiğinden çok daha fazla dahil olmak zorunda olduğu ulusal düzlem. Bu
sınırlandırıcı görüş açıkçası hatalıdır.
Uluslararası düzlemde, hukukun uygulanması ile ilgili olarak bazı başarılar kazanılmıştır,
fakat yeterli değildir. İnsan haklarının yargısal koruması öncelikle Avrupa’da verimli
sonuçlar doğursa da, orada da sınırları bulunmaktadır. Uluslararası ceza yargılaması
düzlemi, özel olarak kadınlara karşı işlenen suçlara müdahalenin başlangıç işaretlerini
göstermektedir. Bu işaretler ilkesel olarak selamlanmalıdır, ancak bunlar, uzun vadede
niceliksel olarak marjinaldir ve ayrıca askeri çatışmalardaki ağır şiddet eylemleriyle
sınırlıdır. İnsan hakları düşüncesinin, uluslararası tartışmalara nüfuz etmesi, tam
anlamıyla yaygınlaşması (bununla birlikte, pek çoklarının, kendi değer yargılarını insan
hakları üzerinden mutlaklaştırma eğiliminde olmaları nedeniyle, bu durumun, kötüye
kullanma olanaklarını beraberinde getirmesini de hafife almıyorum), günümüzde kamusal
tartışmaların, daha önceden tanık olmadığımız bir kapsamda vuku bulmasına yol açtı. Bu
sonuç, yalnızca iktisadi alanı değil, aynı zamanda haksız olana dair bilgi akışını da
küreselleştiren, iletişim olanaklarındaki teknolojik değişimlerle de alakalıdır. Bu
değişimler, daha önceleri iç işlere karışma ilkesinin koruması ardına gizlenebilen
hadiseler için artık meşrulaştırıcı dayanaklar göstermeyi bir gereklilik haline getirmiştir.
Bu gelişmeler, kadınların korunmasına yönelik hukuki yükümlülüklere dair hali hazırda
ortaya çıkmış olan uzlaşıyı daha da güçlendirebilir. Bu, şimdiye kadarki çok taraflı
anlaşmaları aşarak iki taraflı ilişkiler alanında, diğer bir ifadeyle iktisadi teşvik ve
kalkınma yardımlarında kadınların korunmasına ve durumlarının iyileştirilmesine yönelik
hukuki yükümlülüklerin saptanmasını da kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda, uluslararası
hukukun temel değeri olarak kadınların durumu konusu, iktisadi yardımların koşulu
haline gelen iyi yönetişim konseptlerine dair tartışmalara girmiştir. Bu elbette yalnızca,
iktisadi yardıma gereksim duyan ve bu yardım karşılığında yükümlülükler altına girme
zorunluluğunu kabul eden devletler için geçerlidir.
Bir diğer alan, uluslararası hukukun ulusal hukuk sistemleri içinde aktifleşmesidir.
Burada, çıkış noktası açısından bir uyum bulunmaktadır: Devlet bir uluslararası
yükümlülük altına girdiğinde, hukuki sistemini buna uygun hale getirmek, gerekirse
yasaları değiştirmek ödevini yüklenir. Dikkatleri ulusal mevzuattaki hukuki korumalara
çekmek istiyorum. Uluslararası hukuk, hukuki düzenlerini hangi şekilde uluslararası
normlara açacağını devletlere bırakır. Bu, burada değerlendirmeyeceğim, fakat değinmek
istediğim geniş bir alandır. Gerek sözleşme hukukunda gerekse –eğer tezlerim doğruysauluslararası gelenek hukukunda ve genel hukuk ilkelerinde, zengin bir standartlar
bütününün hali hazırda var olduğunu hatırlatıyorum. Fakat devletlerin ulusal hukuk
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sistemlerinde bu tür uluslararası normlar son derece farklı geçerlilik güçlerine sahiptir.
Sözleşmeler bazen yasalar düzeyinde, bazen de yasaların üstünde geçerliliğe sahiptir.
Uluslararası gelenek hukuku kimi zaman ulusal hukukta geçerli kılma edimi gerektirir,
kimi zaman doğrudan geçerli hale gelir, kimi zaman belli koşullar altında birel bir
yetkilendirme gerektirir. Bazı anayasalar bu konuya ilişkin olarak suskundur ya da yargı
uygulamasında dikkate alınmayan bazı hükümler içerir. Bazen de kuram ve uygulama
arasında olağan üstü farklılık görürüz.
Yalnızca bir örnek, Türkiye üzerinden bir örnek vereceğim. Türkiye Anayasası açıkça
uluslararası sözleşmelere yer verir, bu sözleşmelere belli koşullar altında yasa gücü
tanımış ve bu sözleşmeleri yasalar düzeyine yerleştirmiştir. Ama 90. maddenin 5.
fıkrasının 3. cümlesinde 2004 yılında yapılan değişiklikle birlikte insan hakları alanındaki
sözleşmelere üstünlük tanınmıştır. Bunun yanı sıra yargı içtihatları da genel hukuk
ilkelerine anayasa karşısında dahi bir üstünlük tanımıştır. Bunlarla ilgili Türkiye’de tıpkı
diğer pek çok ülkede olduğu gibi pek çok belirsiz nokta bulunmaktadır. Bu noktalar,
süreçte elde edilen bilgiye dayalı bakış açısının yargısal uygulamaya dahil edilmesini
hedefleyen yoğun bilimsel çalışmalar gerektirmektedir. Bu tam da kadınları koruyan ve
destekleyen uluslararası hukuk kurallarına dair normatif gerekliliklerin çok az dikkate
alındığı ülkeler için geçerlidir. Bu alanda daha fazla netlik sağlanması somut sonuçlar
yaratabilir. Bu açıdan örneğin Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca
kadınların soyadını kullanmasına dair sorun ve Türk Aile Mahkemeleri’nin Anayasa
Mahkemesi’ne gönderdikleri pek çok somut norm denetimini kararı ve Anayasa
Mahkemesi’nin bunlarla ilgili olarak insan haklarına üstünlük tanımadığı (9’a karşı 8
oyla, çok az bir farkla olsa da) Mart 2011 tarihli karar akla gelmektedir. Bu son söz
olmak zorunda değildir.
Bu festival de işlenen pek çok olayın tahammül edilmezliği, özellikle de cinsiyet temelli
şiddet ve bağımlılığın tahammül edilmezliği hukuk devleti kavramının gücüne karşı bir
meydan okumadır. Hukukun pek çok alanındaki deneyimleri, hukuk devleti olabilmenin,
işlevsel ve etkin bir yargıyı gerektirdiğini ortaya koyar- Bu, gerektiğinde yasama ve
yürütmenin de normatif yükümlülüklerini yerini getirmesi sağlayabilen bir yargı
olmalıdır. Mahkemeleri, bu görevleri başarıyla yerine getirecek bir konuma yükseltmemiz
zorunludur. Dünyadaki pek çok hukuk yapısının işleyişi açısından bu konuda halen daha
başlangıç noktasındayız. Uluslararası düzeni önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde
anayasallaştırmayı başaramazsak ya da bunun için istekli olmasak da, uluslararası hukuka
etkinlik kazandırmak istiyorsak, ihtiyacımız olan, hukuk devletinin en önemli
aktörlerinin, anayasa mahkemelerinin, ve aynı zamanda –belki de zaman zaman daha
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önemli olan- alt derece mahkemelerinin gündelik yargılama süreçlerindeki katkısıdır.
Diğer bir ifadeyle uluslararası hukukun geleceği esasen devletlerin sınırları içinde
belirlenecektir.
Uluslararası hukuk, yalnızca hükümetlere de bırakılmamalıdır.
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Der Rechtsrahmen für die Ausübung der Prostitution:
Ein deutsch-türkischer Vergleich

Prof. Dr. Elke Gurlit

1. Zur Problemstellung
Die Prostitution wird vielfach als das „älteste Gewerbe der Welt“ bezeichnet. Allerdings
unterliegt sie in nahezu allen Rechtsordnungen besonderen Regeln, die in
unterschiedlicher Weise den gesellschaftlichen Umgang mit der Prostitution reflektieren.
Auch soweit die Regelungen nicht geschlechtsspezifisch formuliert sind, spiegeln sie vor
allem den Blick auf die Prostitutionsausübung durch Frauen.
In Deutschland war die Prostitutionsausübung bis zum Jahr 1927 strafbar. Erst zu diesem
Zeitpunkt wurde die Prostitution entkriminalisiert und ein polizeiliches Ordnungsmodell
geschaffen. Prostitution war nun nur noch strafbar, wenn ihr an bestimmten Örtlichkeiten
wie z.B. in der Nähe von Kirchen oder Schulen nachgegangen wurde oder wenn in
kleineren Orten durch Verordnung die Prostitution generell untersagt war. In der Türkei
wurde nach Gründung der Republik die Prostitutionsausübung zunehmend geduldet. Im
Jahr 1961 wurde die Verordnung zur Regelung der Prostitution und zur Bekämpfung von
Geschlechtskrankheiten erlassen, die einen Rahmen für die legale Prostitutionsausübung
bereitstellt und seither mehrfach überarbeitet wurde.
Wie sieht nun aber das ordnungsrechtliche Regelungsmodell aus, das an die Stelle der
Strafbarkeit der Prostitution getreten ist? Wie wird der Rahmen legaler
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Prostitutionsausübung umrissen und welche Grenzen werden durch Schutzbedürfnisse der
Gesellschaft, aber auch durch solche der Prostituierten selbst gezogen? In Deutschland
wird hierüber derzeit heftig gestritten. Umso interessanter ist es, die deutsche Rechtslage
mit derjenigen in der Türkei zu vergleichen. Ich möchte hierbei zwischen der
Rechtsstellung der Prostituierten selbst (dazu 2.) und derjenigen von Prostitutionsstätten,
also den Bordellen und bordellartigen Betrieben, unterscheiden (dazu 3.).

2. Die Rechtsstellung von Prostituierten
Wenn auch in Deutschland die Prostitution seit langem nicht mehr strafbar ist, so wurde
sie gleichwohl von den Gerichten als „sittenwidrig“ angesehen. Da sittenwidrige
Rechtsgeschäfte nach § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) unwirksam sind, hatte
dies zur Konsequenz, dass Prostituierte gegenüber ihren Kunden keinen durchsetzbaren
Anspruch auf das vereinbarte Entgelt für sexuelle Dienstleistungen besaßen. In der Praxis
wurden deshalb Prostituierte nur gegen „Vorkasse“ tätig. In der Qualifizierung der
Vereinbarungen als sittenwidrig kam eine Doppelmoral zum Ausdruck, die Prostitution
einerseits als legal zu behandeln, ihr aber die rechtliche Anerkennung zu versagen.
Mit dem „Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten“ (ProstG), das
im Jahr 2002 in Kraft getreten ist, hat der deutsche Gesetzgeber das Verdikt der
Unsichtlichkeit der Prostitution beseitigt. Prostituierte besitzen seither einen
durchsetzbaren Anspruch auf das vereinbarte Entgelt für ihre Dienstleistung. Zudem
wurde geregelt, dass Prostituierte auch arbeitsvertraglich beschäftigt werden können und
insoweit auch der Sozialversicherung angehören. Um Bordellbetreibern den Abschluss
von Arbeitsverträgen zu erleichtern, wurde schließlich auch die Strafbarkeit der
Vermittlung von sexuellen Dienstleistungen entschärft. Strafbarkeit besteht im
Wesentlichen nur noch bei der sogenannten „dirigistischen“ Zuhälterei, bei der Ort, Zeit
oder Ausmaß der Prostitution überwacht oder bestimmt werden (§ 181a Abs. 1 Nr. 2
Strafgesetzbuch). Beibehalten wurde hingegen eine Ermächtigung der Bundesländer und
der Gemeinden, durch Erlass einer sogenannten Sperrbezirksverordnung die Prostitution
räumlich auf Teile von Städten, unter Umständen auch nur auf wenige Straßenzüge, zu
begrenzen. Hiervon haben in Deutschland alle großen Städte außer Berlin Gebrauch
gemacht.
Das ProstG trifft allerdings keinerlei Regelungen zu den verwaltungsrechtlichen Rechtsverhältnissen der Prostituierten zu den Behörden. Insbesondere wurden in der Gewerbeordnung (GewO), dem Schlüsselgesetz für die selbständige Berufsausübung, keine
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prostitutionsspezifischen Regelungen aufgenommen. Der Gesetzgeber delegierte diese
Fragen an die Praxis. Diese hatte vor dem Erlass des Gesetzes die Gewerbeeigenschaft
der Prostitution unter Hinweis auf ihre Sittenwidrigkeit verneint. In der
rechtswissenschaftlichen Literatur wird aber vielfach davon ausgegangen, dass die
zivilrechtliche Beseitigung des Unsittlichkeitsverdikts auch Folgen für die
verwaltungsrechtliche Behandlung der Prostitution haben muss („Einheit der
Rechtsordnung“). Mit dem Wegfall des Sittenwidrigkeitsmakels seien jedenfalls selbständig tätige Prostituierte als Gewerbetreibende zu behandeln, die ihre Tätigkeit wie jeder
Gewerbetreibende den örtlichen Gewerbeaufsichtsbehörden anzuzeigen haben. Die
Gewerbeaufsichtsbehörden und Wirtschaftsministerien in Bund und Ländern wehren sich
jedoch gegen diese Auffassung, und sie wird auch von den Selbsthilfeverbänden der
Prostituierten mehrheitlich abgelehnt. Die Behörden sind der Auffassung, die Beseitigung
der Sittenwidrigkeit der Prostitution im Zivilrechtsverkehr habe nichts an der mangelnden
Gewerbsmäßigkeit der Prostitution geändert. Der Sache nach wird die Regulierung der
Prostitution als ein polizeiliches und nicht als ein wirtschaftsrechtliches Problem
angesehen. Die Prostituiertenverbände haben für ihre Ablehnung zudem pragmatische
Gründe: Mit einer Anzeigepflicht für die Ausübung der Prostitution würde die Tätigkeit
auch den Finanzbehörden bekannt mit der Folge der staatlichen Besteuerung der
Prostitutionsausübung.
Als Konsequenz dieser „unheiligen Allianz“ von Behördenvertretern und Prostituiertenverbänden besteht derzeit außer dem Instrument der Sperrbezirksverordnungen gar kein
ordnungsrechtlicher Rahmen für die Betätigung von Prostituierten. Dies wird
insbesondere von Vertretern der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden beklagt:
Mangels behördlichen Kontakts mit Prostituierten besteht kaum die Chance,
Vertrauensverhältnisse zu ihnen aufzubauen und etwa Informationen über ein kriminelles
Umfeld, wie insbesondere Menschenhandel oder ausbeuterische Prostitution zu erlangen.
In der Türkei wurde hingegen die Legalisierung der Prostitution mit einem
Registrierungsmodell verbunden, das eine behördliche Kontrolle ermöglicht. Könnte dies
ein Vorbild für Deutschland sein? Ich möchte dies entschieden verneinen. Denn die
Registrierung ist mit Folgen verbunden, die zu einer weiteren Diskriminierung und
Stigmatisierung von Prostituierten führen. So werden eingetragene Prostituierte zweimal
wöchentlich untersucht. Außerhalb Istanbuls werden sie von den Behörden verpflichtet,
in einem Bordell zu wohnen. Ihre Ausweise werden eingezogen. Selbst einfache Einkäufe
außerhalb des Bordells bedürfen einer behördlichen Genehmigung. Zudem müssen die
Prostituierten hierbei von Bordellangestellten begleitet werden. Registrierungen für die
Tätigkeit außerhalb eines Bordells sind zwar möglich, werden aber meines Wissens in der
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Praxis nicht erteilt. Die Regelungen ketten deshalb registrierte Prostituierte an die
Bordellbetreiber, beschränken ihre Freiheit und liefern sie der Willkür der Betreiber aus.
In der Praxis geht die Zahl der Registrierungen immer weiter zurück. Die weit
überwiegende Anzahl von Prostituierten ist unregistriert tätig.

3. Die Regelung von Prostitutionsbetrieben
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Prostituierten werden vielfach durch ihre
Tätigkeit in Bordellen bestimmt. Was ist der rechtliche Rahmen für den Betrieb von
Bordellen? In Deutschland hat der Gesetzgeber auch hier auf ausgestaltende Regelungen
vollständig verzichtet: Der Betrieb von Bordellen ist zwar nicht illegal, sofern dort nicht
strafbare Handlungen wie etwa ausbeuterische Zuhälterei oder Menschenhandel
vorgenommen werden. Es gibt allerdings bislang auch keinerlei rechtliche Möglichkeit,
den Betrieb eines Bordells behördlich zu erlauben. Die Gewerbeaufsichtsbehörden und
Wirtschaftsministerien von Bund und Ländern sprechen sich bislang vehement gegen ein
gewerberechtliches Konzessionsmodell aus. Dies hat zur kuriosen Folge, dass mangels
behördlicher Erlaubnispflicht ein Bordell leichter zu betreiben ist als eine Bäckerei.
Einige Bundesländer ermöglichen aber immerhin eine Betriebsanzeige durch
Bordellbetreiber.
Allerdings wird gegenwärtig erwogen, ein gesetzliches Konzessionsmodell zu schaffen.
Hierfür sprechen sich vor allem die Innenminister der Bundesländer und die
Polizeibehörden aus, die in dieser Frage „moderner“ sind als die
Gewerbeaufsichtsbehörden. Sie argumentieren, der unreglementierte Zustand begünstige
vor allem die organisierte Kriminalität. So wird vermutet, dass zahlreiche Bordelle von
Rockerbanden wie den „Hell’s Angels“ betrieben werden. Ein polizeiliches Einschreiten
ist allerdings nur dann möglich, soweit konkrete Anhaltspunkte für Gefahren vorliegen.
Mit einem Konzessionsmodell, in dem vorab die Zuverlässigkeit der Betreiber geprüft
wird (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit; Beachtung hygienerechtlicher Vorschriften;
polizeiliches Führungszeugnis etc. pp.) und in dem begleitend die Betriebe wie andere
wirtschaftliche Unternehmen überwacht werden, könnte es besser gelingen, dem
Menschenhandel auf die Spur zu kommen und für angemessene Arbeitsbedingungen in
den Bordellen zu sorgen.
Interessanterweise plädieren auch einige Bordellbetreiber für ein Konzessionsmodell.
Ihnen geht es zum einen darum, sich von den „schwarzen Schafen“ in der Branche
abzusetzen. Vor allem aber erhoffen sie sich eine größere Rechtssicherheit für ihren
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Betrieb. So kann bislang einem Bordell die Geschäftsgrundlage entzogen werden, wenn
eine Stadt für einen bestimmten Bezirk eine Sperrbezirksverordnung erlässt und sich das
Bordell in diesem Stadtteil befindet. Mit einer behördlichen Erlaubnis, auf deren
Erteilung bei Vorliegen der Anforderungen an die Zuverlässigkeit ein Anspruch besteht,
tritt hingegen eine „Legalisierungswirkung“ ein, die den Betrieb gegen nachträgliche
Rechtsänderungen abschirmt. Die rechtliche und ökonomische Unsicherheit der
Bordellbetreiber ist auch ein Grund dafür, dass sie bislang kaum Arbeitsverträge mit
Prostituierten geschlossen haben. Diese mieten vielmehr als „Selbständige“ ein Zimmer
in einem Bordell zu überhöhten Preisen, sind aber tatsächlich in erheblichem Umfang in
die betriebliche Organisation eingegliedert.
Die Innenminister der Bundesländer und der Bundesrat als zweite Kammer des
Parlaments haben nunmehr die Bundesregierung aufgefordert, ein Gesetzentwurf für ein
Konzessionsmodell vorzulegen. Es mutet seltsam ein, dass die Initiative für die
„Legalisierung“ von Bordellbetrieben und für ein wirtschaftsaufsichtsrechtliches
Instrumentarium von den Polizei – und nicht von den Wirtschaftsbehörden ausgeht.
In der Türkei wurde hingegen schon mit der Verordnung von 1961 auch ein System zur
Konzessionierung von Bordellen eingeführt; diese erhalten also mit der Erlaubnis einen
geschützten Status. Damit hat die Türkei schon vor Jahrzehnten ein Modell verwirklicht,
um das in Deutschland heute gerungen wird. Die Zulassungspraxis ist allerdings seit
einiger Zeit eher restriktiv. Da das Konzessionsmodell für Bordelle zudem mit der
Registrierung der Prostituierten verknüpft ist, in konzessionierten Bordellen also nur
registrierte Prostituierte arbeiten dürfen, ist zu vermuten, dass zahlreiche Prostituierte in
nicht konzessionierten Bordellen arbeiten, deren Betrieb keiner regelmäßigen
behördlichen Kontrolle unterliegt.

4. Fazit
Ich komme zu meinem Resümee. Die Regulierung der Prostitution stellt alle Staaten vor
Herausforderungen. Sie reagieren hierbei einerseits auf gesellschaftliche
Moralvorstellungen, haben aber andererseits in Rechnung zu stellen, dass sich die
Prostitution seit der Antike in allen Gesellschaften einen Betätigungsraum verschafft hat.
Sie ist – ungeachtet moralischer Bewertungen – ein ganz beträchtlicher Wirtschaftsmarkt
mit hohen Umsätzen. Der Europäische Gerichtshof stuft die Prostitution deshalb als
wirtschaftliche Dienstleistung ein. In der Folge können sich Prostituierte auf die
Dienstleistungs- und die Niederlassungsfreiheit berufen. Dieser wirtschaftsbezogenen
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Sichtweise entspricht es, für Prostitutionsbetriebe einen wirtschaftsaufsichtsrechtlichen
Regelungsrahmen zu entwickeln. Dieser schließt es nicht aus, sondern ermöglicht es erst,
den besonderen Schutzbedürfnissen sowohl der Prostituierten als auch der Gesellschaft
Rechnung zu tragen. Die schlichte Nichtregelung, wie sie bislang in Deutschland
praktiziert wird, bedeutet sowohl für die Prostituierten als auch für die Gesellschaft die
Verweigerung von Schutz.
Demgegenüber erweist sich das türkische Konzessionsmodell für Bordelle als wesentlich
pragmatischer und sachorientierter. Allerdings wird die Ausgestaltung der Registrierungspflicht von Prostituierten heutigen grundrechtlichen Vorstellungen nicht gerecht: Die
Freiheitsbeschränkungen für registrierte Prostituierte verbannen diese in eine Parallelwelt
und verweigern ihnen eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie
sind sinnfälliger Ausdruck einer Doppelmoral, die den Bedarf an entgeltlichen sexuellen
Dienstleistungen zwar anerkennt, die Leistungserbringer aber in der Unsichtbarkeit
verschwinden lassen will.
Mein Rechtsvergleich zwischen Deutschland und der Türkei kennt deshalb keinen
eindeutigen „Sieger“. Vielmehr sind beide Staaten aufgefordert, einen zeitgemäßen
Regulierungsrahmen zu entwickeln, der einen gesicherten Betätigungsrahmen für
Prostituierte und staatliche und gesellschaftliche Schutzbedürfnisse zum Ausgleich bringt.
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1. Sorunun Takdimi
Fuhuş, genellikle “dünyanın en eski mesleği” olarak tanımlanmaktadır. Hemen hemen
bütün hukuk sistemlerinde de toplumun fuhşa karşı olan yaklaşımını gösteren özel
düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeler, belli bir cinsiyete özgü formüle
edilmemiş olsalar da fuhşun çoğunlukla kadınlar tarafından yapıldığı izlenimini
yansıtmaktadırlar.
Almanya’da fuhuş yapılması 1927 yılına kadar cezalandırılmakta idi. İlk defa bu tarihte
fuhuş suç olmaktan çıkarıldı ve kolluk mevzuatında (idari mevzuatta) düzenleme
modeline geçildi. Şu anda fuhuş sadece, bazı belirli yerlerde, örneğin Kilise ya da
okulların yakınlarında ya da fuhşun yönetmeliklerle genel olarak yasaklandığı küçük
yerlerde cezayı gerektiren bir fiildir. Türkiye’de Cumhuriyetin kurulmasından sonra
fuhşa gittikçe artan bir şekilde müsamaha gösterilmeye başlanmıştır. 1961 yılında hukuka
uygun fuhşun çerçevesini ortaya koyan ve o tarihten bu yana üzerinde birçok kez
değişiklik yapılan “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş
Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” çıkmıştır.

1

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı.
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Peki fuhşun cezalandırması yerine geçen idari düzenleme modeli nasıl görünmektedir?
Hukuka uygun fuhşun çerçevesi nasıl belirlenmektedir ve hem toplum ile hem de bu tarz
fahişeleri koruma ihtiyacı hangi sınırları çizmektedir? Almanya’da bu hususlar
hâlihazırda şiddetli bir şekilde tartışılmaktadır. Almanya’daki hukuki durumu
Türkiye’deki ile karşılaştırmak, daha da ilgi çekicidir. Burada fahişelerin kendilerinin
hukuki durumu ile (2 numaralı başlık) fuhşun yapıldığı yerlerin yani genel ev ve genel
niteliğindeki işletmelerin hukuki durumunu birbirinden ayırarak incelemek istiyorum (3
numaralı başlık).
2. Fahişelerin Hukuki Durumu
Almanya’da fuhuş uzun zamandır cezalandırılmıyor olsa da, mahkemeler tarafından
“ahlaka aykırı” görülmektedir. Ahlaka aykırı hukuki işlemler, Alman Medeni
Kanunu’nun 138. maddesine göre hükümsüz olduğundan, fahişeler, müşterilerine
sundukları cinsel hizmet için kararlaştırılan ücret hususunda icra edilebilir bir hak iddia
edemezler. Bu nedenle fahişeler uygulamada sadece nakit ödeme karşılığında
çalışmaktadırlar. Fuhuş için anlaşmanın ahlaka aykırı olarak nitelendirilmesi, fuhşun bir
taraftan yasal olarak icra edilmesi fakat diğer taraftan da hukuk tarafından kabul
görmemesi gibi bir çifte standarda yol açmaktadır.
2002 yılında yürürlüğe giren “Fahişelerin Hukuki Durumunun Düzenlenmesi Hakkında
Kanun (ProstG)” ile Alman kanun koyucusu, fahişelerin hukuki durumuna ilişkin
belirsizliği ortadan kaldırdı. Bu tarihten beri fahişeler, hizmetleri karşılığında belirlenen
ücrete yönelik icra edilebilir bir hakka sahipler. Bunun yanı sıra fahişelerin, iş sözleşmesi
ile çalışabileceği öyle ki sosyal sigortaya tabi olabileceği düzenlenmiştir. Genel ev
işletmecisinin iş sözleşmesini sona erdirmesini kolaylaştırmak amacıyla da cinsel hizmet
sunumuna aracılık yapılmanın cezası yumuşatılmıştır. Cezalandırma, esas itibariyle
“meslek veya sanat halinde fuhşa aracılık” olarak ifade edilen fuhşun icra yerini,
zamanını ve sıklığını takip etme veya belirleme hallerinde söz konusudur (Alman Ceza
Kanunu’nun 181a maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi). Buna karşın eyalet ve belediyelerin,
kapalı bölge düzenlemeleri yapmak suretiyle, fuhşu şehirlerin belli yerleri ile sınırlama
yetkisi saklı tutulmuştur. Almanya’da Berlin dışında tüm büyük şehirler, bundan
yararlanmıştır.
Ancak Fahişlerin Hukuki Durumlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (ProstG),
hiçbir şekilde fahişelerin resmi makamlarla olan idari ilişkilerine dair bir düzenlemeye
rastlanmamaktadır. Özellikle serbest meslekler için temel kanun niteliğindeki Ticaret
Kanunu’nda (GewO), fuhuş faaliyetine münhasır bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
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Kanun koyucu, bu meseleleri uygulamaya bırakmıştır. Bu kanunun çıkarılmasından önce
fuhuş mesleği ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle reddediliyordu. Ancak hukuk öğretisinde
sık sık özel hukukta fuhşun ahlaka aykırılığı algısının ortadan kalkmasının idare
hukukunda da sonuçları olması gerektiği savunulmaktadır (“Hukuk düzenin birliği”).
Ahlaka aykırılık damgasının ortadan kaldırılmasıyla serbest olarak fuhuş yapanlar, tıpkı
bir ticari işletme sahibi gibi, mesleklerini çalışma müfettişliklerine bildirmek zorundadır.
Ancak federal ve yerel düzeydeki çalışma müfettişlikleri ve maliye bakanlığı, bu
yaklaşıma karşı çıkmaktadır ve bu fahişelerin dayanışma örgütleri tarafından da
reddedilmektedir. İdari makamlar, özel hukuk ilişkilerinde fuhşun ahlaka aykırılığı
yargısının ortadan kalkmasının fuhşun meslek olarak icra edilemezliğini değiştirmeyeceği
kanaatindedir. Fuhşa ilişkin düzenleme özünde ticaret hukuku ile ilgili değil; kollukla
ilgili görülmektedir. Fuhuş yapan kişilerin dernekleri ise, ret sebeplerini pragmatik
nedenlere dayandırmaktadır. Buna göre fuhuş yapıldığının yetkili makamlara bildirilmesi
ile mali kurumlar bu faaliyetten haberdar olacak ve fuhuş vergiye tabi kılınacaktır.
İdari makamların temsilcileri ile fahişe derneklerinin bu “lanetli ittifakı” nedeniyle,
hâlihazırda yasak bölge tüzüğü dışında fuhuş faaliyetlerinin idari çerçevesini belirleyen
başka her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum, bilhassa polis ve ceza
soruşturması yapan makamların temsilcileri tarafından şikâyet edilmektedir: Fahişelerle
olan resmi iletişimin yetersizliği bu kişilerle güvene dayanan bir ilişkinin kurulması ve
özellikle insan ticareti ya da sömürü amacıyla yapılan fuhuş gibi suç durumlarında
onlardan bilgi alınması şansını ortadan kaldırmaktadır.
Buna karşın Türkiye’de fuhşun yasal olarak icra edilmesi, resmi kontrole imkân veren,
tescil modeli ile sağlanmıştır. Bu model Almanya için bir örnek olabilir mi? Ben bunu
kesinlikle reddediyorum. Zira tescil etme, fahişelerin ayrımcılığa tabi tutulması ve
damgalanması sonuçlarına yol açabilir. Böylece kayıtlı fahişeler haftada iki defa muayene
edilmektedir. İstanbul dışında bu kişiler, idari merciiler tarafından bir genel evde ikamet
etmekle yükümlü kılınmışlardır. Nüfus cüzdanlarına el konulmaktadır. Genelevlerin
dışında bizzat basit bir alışveriş için bile idari merci tarafından verilen bir izne ihtiyaçları
bulunmaktadır. Üstelik bu sırada fahişelere, genel ev çalışanı tarafından eşlik edilmesi
zorunludur. Fuhşu genelevlerin dışında yapabilmek için de tescil yapılması mümkündür
ancak; benim bildiğime göre uygulamada buna izin verilmemektedir. Söz konusu
düzenleme, tescil edilmiş fahişeleri geneleve zincirlemekte, özgürlüklerini kısıtlamakta
ve genelev işletmecisinin keyfiyetine havale etmektedir. Uygulamada tecilli fahişelerin
sayısı giderek azalmaktadır. Fahişelerin gittikçe artan bir çoğunluğu tescil edilmeksizin
çalışmaktadır.
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3. Fuhuş İşletmelerinin Düzenlenmesi
Fahişelerin yaşam ve çalışma şartları çoğunlukla çalıştıkları genelev tarafından
belirlenmektedir. Genelev niteliğindeki işletmelerinin hukuki çerçevesi nedir?
Almanya’da kanun koyucu bu konuda da belirleyici düzenlemeler yapmaktan kaçınmıştır:
Gerçi genelev işletme, insan ticareti ya da sömürü amacıyla fuhuş yaptırma gibi suçlar
işlenmediği sürece hukuka aykırı değildir. Ancak bugüne kadar bir geneleve, resmi
merciiler tarafından izin verilmesi hukuken hiçbir şekilde mümkün olmamıştır. Federal ve
yerel düzeydeki maliye müfettişlikleri ve ekonomi bakanlığı, bugüne kadar ticari
ruhsatname modeline şiddetle karşı çıkmışlardır. Resmi makamlardan izin alma
yükümlüğünün azlığı da genelev işletmenin fırın işletmekten daha kolay olması gibi tuhaf
bir sonuç ortaya koymuştur. Ancak bazı eyaletler, en azından genelev işletmecisi
tarafından bir işletme bildiriminde bulunulmasına imkân tanımıştır.
Bununla birlikte bugün ruhsat modelinin kanuni bir düzenlemeye kavuşturulmasından
bahsedilmektedir. Bundan bahsedenler bu soruna maliye müfettişliklerinden daha modern
bir yaklaşım gösteren federe içişleri bakanlıkları ve emniyet yetkilileridir. Bu makamların
argümanları, düzensizlik durumunun özellikle organize suçluluğu teşvik etmesidir.
“Cehennem melekleri” gibi gençlerin oluşturduğu çetelerin işlettiği sayısız genelevin
bulunduğu tahmin edilmektedir. Ancak polis müdahalesi, sadece somut tehlike
belirtilerinin olduğu hallerde mümkündür. Genelev işletmecisinin kontrol edildiği
(ekonomik ödeme gücü, hijyen kurallarına riayet, polisin düzenlediği iyi hâl belgesi vb.)
ve diğer ticari işletmeler gibi denetime tabi tutulduğu bir ruhsatname modeli ile insan
ticaretinin delilleri su yüzüne çıkarılabilir ve genelevlerde uygun çalışma şartları
sağlanabilir.
Enteresan bir şekilde bazı genelev işletmecileri de, ruhsat (izin) modelini savunmaktadır.
Bu kişiler bakımından mesele, faaliyet alanlarındaki “yüz karalarından” kurtulmaktır.
Fakat bu kimseler her şeyden önce, kendi işletmeleri için yüksek derecede hukuki
güvenlik arzu etmektedirler. Zira halihazırda, eğer bir şehir belli bir bölge için kapalı
bölge düzenlemesi yapmışsa ve söz konusu genelev bu bölgede bulunuyor ise işletmesine
el konabiliyor. Buna karşın verilmesi, güvenirlilik ihtiyacının mevcut olduğu hallerde bir
talep hakkı kazandıran resmi bir izin ile, genelevi, sonradan gerçekleşecek hukuki
değişikliklere karşı koruyan bir yasallaştırma etkisi ortaya çıkmaktadır. Genelev
işletmecisinin hukuki ve ekonomik belirsizliği, bu güne kadar fahişelerle iş sözleşmeleri
yapılmamasına neden olmuştur. . Fahişeler genellikle bir genelevde “tek başlarına
(bağımsız olarak)” yüksek fiyatlı bir oda kiralamakta ama esasında büyük ölçüde o
işletmenin sistemine dahil olmaktadırlar.
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Şu anda federe içişleri bakanlıkları ve parlamentonun ikinci meclisi olan federal konsey
federal hükümeti ruhsat (izin) modeline ilişkin bir tasarı hazırlamaya davet etmektedir.
Genelev işletmeciliğinin “yasallaştırılması”na yönelik ve ekonomik denetim olanakları
sunan insiyatifin mali kurumlar tarafından değil; polisten gelmesi tuhaf gözükmektedir.
Buna karşın Türkiye’de daha 1961 tarihli düzenleme ile genelevlerin ruhsata (izne)
bağlanması sistemi uygulanmaya başlamıştır. Bu izin ile genelevler, korunaklı bir statü
kazanmaktadırlar. Böylece Türkiye, bugün Almanya’da üzerinde mücadele verilen bir
modeli yıllar öncesinde çoktan gerçekleştirmiştir. Ancak izin verme uygulaması kısa bir
süredir daha sınırlayıcı niteliktedir. Genelevler için ruhsat (izin) modeli fahişelerin tescil
edilmesine bağlı olduğundan ve ruhsatlı genelevlerde de sadece tescilli fahişeler
çalışabileceğinden, ruhsatlandırılmamış genelevlerde sayısız fahişenin çalıştığı ve bu
genelevlerin düzenli resmi kontrole tabi tutulmadığı tahmin edilebilir.
4. Sonuç
Sonucuma geliyorum. Fuhşun düzenlenmesi bütün devletleri zorluklarla karşı karşıya
getirmektedir. Devletler bir taraftan toplumsal ahlaki değerler sebebiyle tepki
göstermekte; ama diğer taraftan da antik çağlardan bu yana fuhşun tüm toplumlarda
kendine faaliyet sahası bulmasını hesaba katmaktadır. Fuhuş, ahlaki değerler bir tarafa
bırakılırsa, yüksek gelirleri olan önemli bir ekonomik pazardır. Bu sebeple Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, fuhşu ekonomik bir faaliyet olarak nitelendirmektedir. Sonuçta
fahişeler çalışma ve yerleşme özgürlüğüne dayanabilmektedir. Bu tarz bir ekonomik
bakış açısı, genelevlerin ekonomik denetimine yönelik yasal bir çerçeve oluşturulması
için uygundur. Bu hem fahişelerin korunma ihtiyacının hem de toplumun dikkate
alınmasını engellemez; bilakis daha da mümkün kılar. Bu zamana kadar Almanya’da
uygulandığı gibi pür düzensizlik hali, hem fahişeler hem de toplumun korunmadığı
anlamına gelmektedir.
Buna karşılık genelevlere yönelik Türkiye’deki ruhsat (izin) modeli hem daha pragmatik
hem de daha mesele odaklıdır. Ancak fahişlerin tescil edilmesi yükümlülüğü,
günümüzdeki temel haklar düşüncesiyle bağdaşmamaktadır. Tescilli fahişeler için söz
konusu olan özgürlük kısıtlamaları onları paralel bir dünyaya sürüklemekte ve kendi
kendilerine toplumsal yaşama katılmalarını engellemektedir. Daha çarpıcı bir ifadeyle bu
kişiler, bir taraftan para karşılığında cinsel hizmet sunulması ihtiyacı kabul edilirken diğer
taraftan bu hizmetin sunucularının görünmezlik içinde kaybedilmek istenmesi gibi bir
çifte standart içindedirler.
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Benim Alman ve Türk hukukları arasındaki karşılaştırmamın, açık bir galibi
bulunmamaktadır. Daha ziyade her iki ülke de zamanın şartlarına uygun, fahişeler için
güvenli bir çalışma sahası oluşturulması ile toplum ve kamunun ihtiyaçları arasında bir
denge kuran yasal bir düzenleme geliştirmeye davet edilmektedir.
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I. Einleitung
Gewalttaten und Belästigungen, die im sozialen Nahraum zwischen einander bekannten
und in einer meist engen persönlichen Beziehung stehenden Personen stattfanden wurden
zivil-, straf-und verwaltungsrechtlich lange Zeit ohne Rücksicht auf dieses besondere
Näheverhältnis behandelt. Das Recht verhielt sich zu dem Phänomen der häuslichen
Gewalt lange Zeit ohne Unterschied zu sonstigen Gewaltdelikten. Häufig wurden sie auch
als lediglich „familieninterne Streitigkeit“ abgetan. Dies bedeutete, dass viele Täter ohne
Strafe blieben und auch keine sonstige Konsequenzen fürchten mussten. Dagegen musste
das von der häuslichen Gewalt betroffene Opfer, zumeist Frauen und ihre Kinder, aus
dem häuslichen Umfeld in ein Frauenhaus oder zu Bekannten flüchten. Dabei belegen
zahlreiche Untersuchungen, dass häusliche Gewalt kein einmaliges Erlebnis ist, sondern
auf regelmäßigen Taten basiert, die in Häufigkeit und Intensität in der weiteren
Entwicklung eskalieren.
Häusliche Gewalt hat für die Betroffenen erhebliche negative physische, psychische,
soziale und ökonomische Folgen. Betroffen sind nicht nur die unmittelbaren Opfer von
häuslicher Gewalt, sondern zugleich auch die Familie und ihre Kinder. Häusliche Gewalt
hat damit auch erhebliche Folgewirkungen auf die Gesellschaft. In Deutschland ist es in
der jüngeren Vergangenheit zu einer zunehmenden gesetzgeberischen Aktivität mit Blick
auf den Schutz von Opfern von häuslicher Gewalt gekommen. Anstoß dafür waren aber
vor allem Übereinkommen, Empfehlungen und Internationale Konferenzen zur Stärkung
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der Stellung der Frau und zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt der Vereinten Nationen
und von Initiativen der Europäischen Union. Damit ist es in Deutschland ist es zu einer
Abkehr von der bisherigen (fehlenden) staatlichen Interventionsphilosophie hin zu einer
neuen Interventionsstrategie gekommen. In diese Strategie flossen die über die Jahre
gesammelten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis ein. Dabei diente vor allem auch
das österreichische „Gesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie“ als Vorbild. Die
Bekämpfung von häuslichen Gewalttaten und Belästigungen stellt den Gesetzgeber vor
die Aufgabe, seinen von Verfassungs wegen gebotenen Schutzpflichten, der
Gewährleistung der körperlichen und seelischen Integrität des Individuums und des
Rechts auf Selbstbestimmung, nachzukommen. Als Ausfluss dieser Schutzpflicht ist es in
Deutschland sowohl zu Reformen des Zivil- und Strafrechts als auch im
Verwaltungsrecht und zwar im Polizeirecht, gekommen. Vor allem die Neuerungen im
Polizeirecht möchte ich im Folgenden vorstellen und erörtern, weil es hier zur
Erweiterung der spezifischen Eingriffsbefugnisse der Polizei bei häuslicher Gewalt
gekommen ist und die sich widerstreitenden grundrechtlichen Gewährleistungen am
Deutlichsten zu erkennen sind.
Zuvor soll jedoch ein kurzer Überblick über die sonstige Gesetzgebung gegeben werden,
um den Gesamtzusammenhang herzustellen, in dem die Neuerungen im Polizeirecht
stehen. Um Unklarheiten auszuräumen, will ich hierfür zunächst mit dem Begriff der
häuslichen Gewalt selbst beginnen.

II. Begriff der häuslichen Gewalt
Von dem Phänomen der häuslichen Gewalt gehen spezifische Gefahren aus, die sich von
sonstigen Gewaltdelikten unterscheiden. Unter dem Begriff der Gewalt wird im Strafrecht
gemeinhin der physisch oder psychisch vermittelte Zwang zur Überwindung eines
geleisteten oder erwarteten Widerstandes verstanden. Unter dem Begriff der häuslichen
Gewalt ist demgegenüber die Verletzung des Körpers, der Gesundheit und der Freiheit
einer Person und psychische Gewalt in Form von Drohungen und unzumutbaren
Belästigungen im häuslichen Zusammenhang zu verstehen, die zu psychischen oder
körperlichen Gesundheitsbeschädigungen führt. Entscheidend ist also, dass in diesen
Fällen eine weitere Komponente, der häusliche Zusammenhang, hinzukommt. Wobei der
Begriff „häuslich“ sowohl ortsbezogenen als auch personenbezogen verstanden werden
kann. Bei einem lediglich ortsbezogenen Verständnis des Begriffs, umfasst er allein
Gewalttaten, die am Wohnsitz einer Person begangen werden oder deren Begehung zu
befürchten ist. Ein personenbezogenes Verständnis des Begriffs ist dagegen weiter. Es
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umfasst sämtliche Gewalttaten, die vom häuslichen Umfeld herrühren aber nicht
zwangsläufig am Wohnsitz einer Person begangen werden. Vorausgesetzt wird eine
nähere persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer wie sie z.B. zwischen Ehegatten
oder Lebenspartnern besteht. Bei letzterem wird daher auch von „Gewalt im sozialen
Nahraum“ gesprochen. Die zivil-und strafrechtlichen Gesetze, die ich im Folgenden
darstellen werde, stellen zumeist auf beide Komponenten des Begriffs der häuslichen
Gewalt ab.

III. Reaktionen des Gesetzgebers auf häusliche Gewalt in Deutschland
Wissenschaftliche Studien und die Erfahrungen von Opferunterstützungseinrichtungen
wie von Frauenhäusern und Beratungsstellen haben aufgezeigt, dass Opfer von häuslicher
Gewalt in akuten Gefährdungssituationen wirksame, schnelle und effektiv durchsetzbare
Schutzanordnungen der Gerichte benötigen. Diese sind notwendig, um die räumliche
Trennung des Opfers von dem Gewalttäter zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass
sich nicht auch noch das Opfer der Gewalttat aus dem vertrauten sozialen Umfeld zu
entfernen hat sondern der Gewalttäter.

1. Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen
(Gewaltschutzgesetz)
In Deutschland ist der (Bundes-) Gesetzgeber zunächst mit Inkrafttreten des „Gesetzes
zur Verbesserung des zivilrechtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen
sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung“ am 1. Januar
2002 seine verfassungsrechtlichen Pflicht zum Schutz der körperlichen und geistigen
Unversehrtheit des Individuums nachgekommen. Mit dem Gesetz ist zum einen das
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen
(Gewaltschutzgesetz) neu geschaffen worden. Zum anderen ist § 1361b Bürgerliches
Gesetzbuch neu gefasst und die Überlassung der Ehewohnung bei verheirateten aber
getrennt lebenden Paaren neu geregelt worden.
Die neuen Regelungen bieten erwachsenen Opfern häuslicher Gewalt zivilrechtliche
Schutzmöglichkeiten. Nunmehr können die Zivilgerichte, auf Antrag des Opfers,
Schutzanordnungen zur Abwehr von weiteren Gewalttaten oder Belästigungen treffen
oder die Überlassung der bisher gemeinsam genutzten Wohnung an das Opfer anordnen.
Aufgrund des neuen Gesetzes können die Gerichte den Kontakt des Täters zum Opfer
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untersagen. Damit soll die akute Gefährdungssituation beendet werden. Dem Opfer soll
Gelegenheit gegen werden, in Ruhe für seine langfristige Sicherheit zu sorgen und
Unterstützung zu suchen, damit es sich aus dem Gewaltkreislauf befreien kann. Zugleich
wird dem Täter mit den gerichtlichen Anordnungen „vom Staat“ signalisiert, dass sein
Verhalten von der Rechtsordnung nicht gebilligt wird. Nach dem Willen des
Gesetzgebers sollen gerichtliche Schutzanordnungen nicht nur dann in Betracht kommen,
wenn es schon zur Gewaltanwendung gekommen ist, sondern bereits auch bei ernsthaften
Drohungen mit Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und der Freiheit.
Hierbei sollen nicht nur Betroffene von häuslicher Gewalt geschützt werden, bei denen
vor der Gewalttat bereits eine persönliche Nähebeziehung existierte. Geschützt werden
sollen vielmehr auch Opfer, die in keinem persönlichen Näheverhältnis zum Täter stehen,
aber von diesen in ihrer Privatsphäre unzumutbar belästigt werden. Hiermit sind Opfer
des sogenannten „Stalking“ gemeint, denen wiederholt nachgestellt und die wiederholt
verfolgt, überwacht, beobachtet oder per Fernkommunikationsmittel unzumutbar belästigt
werden. Derartige gerichtliche Schutzanordnungen können gemäß § 1 Abs. 1
Gewaltschutzgesetz z.B. sein, dass der Täter es unterlässt, --die Wohnung der verletzten
Person zu betreten, --sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten
Person aufzuhalten, --durch das Gericht zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an
denen sich die verletzte Person regelmäßig aufhält, --Verbindungen zur verletzten
Person, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, aufzunehmen, -Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen. Die genannten Maßnahmen
sind nicht abschließend, das heißt, das Gericht kann auch weitere Maßnahmen, die es
zum Schutz des Opfers für erforderlich hält, anordnen.
Die Maßnahmen sind in der Regel zu befristen, da sie zugleich einen Eingriff in
grundrechtliche Gewährleistungen des Gewalttäters darstellen. Die Frist kann jedoch auf
Antrag verlängert werden. Ein gesetzgeberisches Novum ist, dass das Gericht bei zum
Zeitpunkt der Gewalttat auf Dauer angelegter gemeinsamer Haushaltführung anordnen
kann, dass die gemeinsam genutzte Wohnung dem Opfer zur alleinigen Benutzung
überlassen wird (§ 2 Abs. 1 Gewaltschutzgesetz). Dies gilt selbst dann, wenn der Täter
gemeinschaftlich an der Wohnung berechtigter oder alleinberechtigt an der Wohnung ist
(§ 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 Gewaltschutzgesetz). In diesen Fällen ist die Überlassungsdauer
der Wohnung allerdings auf sechs Monate zu befristen (§ 2 Abs. 2 Satz 1 und 2
Gewaltschutzgesetz). Etwas anders gilt nur, wenn der Täter dem Gericht glaubhaft
darlegt, dass er zur Wahrnehmung berechtigter Interessen, wie z.B. zur Durchführung des
Umgangs mit gemeinsamen Kindern, Kontakt mit dem Opfer aufnehmen muss oder
aufgrund einer Behinderung selbst in der Wohnung wohnen muss. Um die effektive
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Durchsetzung der gerichtlichen Schutzanordnungen des Gewaltschutzgesetzes zu
gewährleisten, sieht das Gesetz für den Fall ihrer Missachtungen Strafbewährungen vor.
Zuwiderhandlungen werden mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.

2. Reform des Strafgesetzbuches – Stalking als Straftatbestand
Parallel zu diesen zivilrechtlichen Bestimmungen wurde in das Strafgesetzbuch, in §238
Strafgesetzbuch der Tatbestand des Nachstellens (Stalking) aufgenommen. Auch diese
Bestimmung setzt kein vorheriges Näheverhältnis zwischen Täter und Opfer voraus. Aus
Zeitgründen kann hier leider lediglich auf die Einführung dieser Norm verwiesen werden.

3. Reform des Polizeirechts
Zur Unterstützung der vorstehend dargestellten zivilrechtlichen Neuerungen des
Gewaltschutzgesetzes ist es zu bedeutsamen Änderungen im Polizeirecht gekommen.
Dreizehn von sechzehn Bundesländern haben spezielle Befugnisse zur
Wohnungsverweisung in ihren Landespolizeigesetzen normiert, um eine
Eingriffsgrundlage für Fälle der häuslichen Gewalt zu schaffen. (Die
Gesetzgebungskompetenz für das allgemeine Polizeirecht obliegt nach der Verfassung
gemäß Artikel 70 GG den Ländern). Mit Hilfe dieser Spezialermächtigungen wird die
zeitliche Lücke zwischen dem Zeitpunkt der Gewalttat und der Anordnung gerichtlicher
Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz geschlossen. Denn nicht selten ist ein
gerichtlicher Eilbeschluss nach dem Gewaltschutzgesetz nicht sofort sondern erst nach
einigen Tagen zu erwirken. Hinzukommt, dass häusliche Gewalt sich häufig in den
Abend- und Nachtstunden oder am Wochenende ereignet. Dann ist für den Schutz des
Opfers Eile geboten. Mit der Verfügung einer Wohnungsverweisung erlässt die Polizei an
einen Gewalttäter (polizeilicher Störer) das Gebot, sich aus dem Bereich einer Wohnung
zu entfernen, wenn durch sein Verhalten Rechtsgüter anderer Personen gefährdet werden.
Die Polizei verbietet ihm damit den weiteren Aufenthalt in der Wohnung und ihrer
unmittelbaren Umgebung. Außerdem beinhaltet die Wohnungsverweisung ein
Rückkehrverbot. Dem Gewalttäter wird das Betreten der Wohnung und ihrer
unmittelbaren Umgebung für einen bestimmten Zeitpunkt untersagt.
Dieses sind präventive Maßnahmen der Polizei, um die Abwehr von Gefahren,
insbesondere die räumliche Trennung der Beteiligten durch eine Beschränkung des
Aufenthaltsrechts des Tatverdächtigen herbeizuführen. Diese Maßnahmen werden auf
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eine Gefahrenprognose über die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Schadenseintritts
gestützt. Für sie sind daher geringere rechtliche Voraussetzungen zu erfüllen als für eine
Festnahme zur Strafverfolgung. Genau aus diesem Grund dürfen diese präventivpolizeilichen Maßnahmen nur von kurzer Dauer sein. Denn mit ihnen wird z.B. in das
Recht auf Ehe und Familie, Freizügigkeit oder Eigentum des Gewalttäters eingegriffen.
Sie dienen dazu, dem Opfer der Gewalttat Zeit zum zur Ruhe kommen zu geben und ihm
die Stellung von Anträgen nach dem Gewaltschutzgesetz oder dem Strafgesetzbuch zu
ermöglichen. Hinzukommt, dass die Dokumentation des polizeilichen Einsatzes und die
am Einsatzort durch die Beamten gesammelten Erkenntnisse in Form von Aussagen etc.
als maßgebliche Beweismittel in dem späteren Straf-und Gewaltschutzverfahren genutzt
werden können. Die verschiedenen Ermächtigungsnormen in den Ländern sehen für die
Wegverweisung und das Rückkehrverbot einen Zeitraum von sieben bis zehn, maximal
14 Tagen vor. Maßgeblich für die Bemessung dieses Zeitraums kann z.B. sein, ob ein
Wohnungsinhaber aus seiner eigenen Wohnung verwiesen wird oder ihm der Aufenthalt
in einer fremden Wohnung oder in einem bestimmten Straßenabschnitt untersagt wird.
Denn während bei Ersterem ein staatlicher Eingriff in das Grundrecht auf Freizügigkeit
und auf Unverletzlichkeit der Wohnung des Tatverdächtigen in Betracht kommt, ist bei
Letzterem lediglich die allgemeine Handlungsfreiheit betroffen.
Ein nicht unbedeutender Aspekt bei häuslicher Gewalt innerhalb von Ehe-oder
Lebenspartnerschaften ist häufig, dass das Opfer noch während oder nach dem
Polizeieinsatz zum Ausdruck bringt, der Gewalttäter könne trotz allem in der
gemeinsamen Wohnung verbleiben bzw. zurückkehren. In diesen Fällen steht die Polizei
vor dem Problem, dass sie abwägen muss zwischen dem verfassungsrechtlichen Schutz
von Ehe und Familie bzw. bei Unverheirateten dem Selbstbestimmungsrecht des
Einzelnen (bewusste Selbstgefährdung) und dem staatlichen Schutzauftrag für die
körperliche und geistige Unversehrtheit. Jedenfalls dann, wenn sich für die Polizei nicht
sicher feststellen lässt, ob das Einverständnis des Opfers über den Verbleib oder die
Rückkehr des Tatverdächtigen auf einem freien Willensentschluss beruht oder ob es nicht
doch geprägt ist von einem – wirtschaftlichen oder sozialen Abhängigkeitsverhältnis zum
Gewalttäter, gebührt dem staatlichen Schutzauftrag der Vorrang.

IV.) Schlussbemerkung
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass zu einem Wechsel in der
Interventionsphilosophie in Deutschland gekommen ist. Die spezifische Gefahr, die von
häuslicher Gewalt – also von Gewalt innerhalb der „eigenen vier Wände“, abgeschirmt
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von der Öffentlichkeit, ausgeht ist erkannt worden. Dies hat zu Gesetzgebungsakten im
zivil-, straf-und Polizeirecht geführt, mit denen der Staat seine verfassungsrechtlichen
Schutzpflicht der körperlichen und geistigen Unversehrtheit der Opfer von häuslicher
Gewalt nachgekommen ist. Diese Entwicklung ist zu begrüßen. Damit das
gesetzgeberische Ziel erreicht wird, ist vor allem die effektive Umsetzung dieser Gesetze
notwendig. Dies setzt zum einen auf die Problematik sensibilisiertes und geschulte
Personal bei der Polizei, den Gerichten und sonstigen zuständigen staatlichen Stellen
voraus. Zum anderen setzt es die Verankerung des Bewusstseins in der Bevölkerung
voraus, dass die Betroffenen erfahrene Gewalt nicht schamhaft verbergen müssen.
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Almanya’da Mağdurun Ev İçi Şiddete Karşı Korunmasına Dair
Kanun Koyucunun Faaliyetleri

Dr. Şeyda Emek, İdare Mahkemesi Hakimi ve Universität Hamburg Öğretim Görevlisi
Çeviren: Araş. Gör. Aykut Ersan*

I. Giriş
Sosyal çevrede tanınan ve yakın kişisel ilişkilere sahip kişiler arasında söz konusu olan
şiddet olayları ve tacizler, medeni hukuk, ceza ve idare hukuku alanlarında uzun
zamandır bu özel yakın ilişkiler dikkate alınmaksızın ele alınmıştır. Hukuk uzun
zamandır ev içi şiddet fenomenine diğer şiddet suçlarından herhangi bir fark olmaksızın
yaklaşmaktadır. Sıklıkla söz konusu olan yalnızca “aile içi kavga” nitelemesinden
vazgeçilmiştir. Bu, birçok failin cezasız kaldığı ve bu gibi sonuçlardan korkmadıkları
anlamında gelmekteydi. Buna karşın, ev içi şiddet mağduru, ki çoğunlukla kadınlar ve
çocukları, ev içi çevreden bir kadın sığınma evine veya yakınlarına kaçmaktaydı.
Bununla birlikte birçok araştırma, ev içi şiddetin bir seferlik bir olay olmadığını, aksine
sıklık ve yoğunluk içerisinde artan düzenli bir fiil olarak ortaya çıktığını göstermektedir.
Ev içi şiddetin, ilgili kişi için son derece önemli negatif fiziki, psikolojik, sosyal ve
ekonomik sonuçları bulunmaktadır. İlgililer, ev içi şiddetin yalnızca doğrudan mağduru
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değil, aynı zamanda aile ve çocuklardır. Ev içi şiddetin bu şekilde, toplum açısından da
önemli sonuçları vardır.
Almanya’da yakın geçmişte ev içi şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik artan
şekilde bir kanuni çalışma gündeme gelmiştir. Bu konudaki neden, Avrupa Birliği ile
Birleşmiş Milletler’in kadının yerinin güçlendirilmesi ve ev içi şiddete karşı mücadele
konusundaki önerileri, uluslararası konferansları olmuştur.
Bunun için, Almanya’da devletin bugüne kadarki (eksik) müdahale filozofisinden yüz
çevrilerek, yeni bir müdahale stratejisi gündeme gelmiştir. Bu stratejiye, bugüne kadar
bilimden ve uygulamadan birikimler etkili olmuştur. Bu konuda Avusturya “Ailede
Şiddete Karşı Koruma Konusunda Kanun” da örnek teşkil etmiştir.
Ev içi şiddet ve tacizlerle mücadele konusunda kanun koyucu, Anayasa’dan kaynaklanan
koruma yükümlülükleri, kişinin vücut ve psikolojik dokunulmazlığı ile kendi kaderini
tayin hakkının güvence altına alınmasından dolayı ödeve sahiptir. Bu koruma
yükümlülüğünün sonucu olarak, Almanya’da hem medeni hukuk ve ceza hukuku
alanlarında, hem de idare ve polis hukuku alanlarında reformlar söz konusu olmuştur.
Her şeyden evvel polis hukukundaki yenilikleri aşağıda takdim etmek istiyorum. Zira
bununla, polisin ev içi şiddet durumlarında özel müdahale yetkilerinin genişlemesi söz
konusu olmuş ve de çatışan temel hak güvenceleri en belirgin şekilde tanınmıştır. Bundan
önce diğer kanunlaşma sürecine kısa bir bakış atılmalıdır. Ki bu şekilde polis hukukuna
ilişkin yeniliklerin bulunduğu bütüne ilişkin özet oluşturabilsin. Muğlak noktaları bertaraf
etmek için, ilk olarak ev içi şiddet kavramıyla başlamak istiyorum.
II. Ev içi şiddet kavramı
Ev içi şiddet fenomeni ile, diğer şiddet suçlarından ayrılan spesifik tehlikeler ortaya
çıkmaktadır. Ceza hukukunda şiddet tanımından, karşı koyma konusunda hakimiyete
ilişkin fiziki veya psikolojik zorlama anlaşılmaktadır. Buna karşın ev içi şiddet
kavramından, psikolojik sağlığın veya vücut sağlığının bozulmasına yol açacak şekilde
kişinin vücut dokunulmazlığının, sağlığının ve özgürlüğünün ihlali ile ev içi tehdit ve
beklenmeyen taciz formunda psikolojik şiddet anlaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda, evle
bağlantılı başkaca bir unsur söz konusudur. Öyle ki ev içi kavramı, hem yer anlamında
hem de kişisel ilişki anlamında anlaşılmalıdır.
Kavramın yerle ilgili anlaşılmasında, bu yalnızca, bir kişinin oturduğu yerde işlenen veya
işleneceği yönünde korkutulan şiddet fiillerini kapsamaktadır. Kavramın kişiyle ilgili
anlaşılması ise buna karşın daha geniştir. Bu, ev içi çevreden maruz kalınan, ama zorunlu
olarak kişinin evinde işlenmeyen tüm şiddet fiillerini kapsamaktadır. Koşul, fail ile
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mağdur arasında örneğin eşler arasında olduğu şekilde sıkı bir kişisel ilişkidir. Son olarak
burada “sosyal çevredeki şiddet”ten de bahsedilebilir.
Medeni kanun ve ceza kanunu çoğunlukla ev içi şiddet kavramının her iki unsuruna da
değinmektedir.
III. Almanya’da kanun koyucunun ev içi şiddete karşı reaksiyonları
Bilimsel çalışmalar ve kadın sığınma evleri gibi mağdurun korunmasına yönelik
kurumların tecrübeleri, ev içi şiddet mağdurlarının akut bir tehlike durumu altında,
mahkemelerin etkin, hızlı ve efektif bir koruma düzenlemelerine ihtiyacı olduğunu
göstermektedir. Bunlar, mağdurun şiddet failinden yer anlamında ayrılmasını güvence
altına almak ve şiddet fiili mağdurun değil de, şiddet failinin, mağdurun güvendiği sosyal
çevreden uzaklaştırılmasının sağlanması için de gereklidir.
1. Medeni hukukta şiddet fiillerinden korunmaya ilişkin kanun (Şiddetten Koruma
Kanunu - Gewaltschutzgesetz)
Almanya’da (Federal) kanun koyucu, ilk olarak „Şiddet Fiilleri Ve Takiplerde Medeni
Hukuk Korumasının İyileştirilmesi Ve Evli Çiftlerin Konutlarının Ayrılıkta Terk
Edilmesinin Kolaylaştırılmasına Dair Kanun”un (Gesetzes zur Verbesserung des
zivilrechtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung
der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung) 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmesiyle,
kişinin vücut ve psikolojik dokunulmazlığının korunması konusunda anayasal
yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Kanun ile bir yandan şiddet fiillerinden ve izlerinden
medeni hukuk yolu ile korumaya ilişkin kanun yeni olarak ortaya konmuş, diğer yandan
Medeni Kanun § 1361b yeniden formüle edilerek, evli ancak ayrı yaşayan çiftlerin aile
konutunu terk etmeleri yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeler, ev içi şiddetin
yetişkin mağduruna koruma olanakları sunmaktadır. Bundan da fazlası, özel hukuk
mahkemeleri mağdurun talebi üzerine, devam eden şiddet fiillerinin önlenmesi için
koruma düzenlemeleri tesis edebilecek veya birlikte kullanılan aile konutunun mağdura
bırakılmasına karar verebilecektir. Yeni kanuna binaen mahkemeler, failin mağdur ile
kontağını yasaklayabilir. Bununla akut bir tehlike durumu sonlandırılmalıdır. Mağdura,
kendi uzun süreli güvenliğini sağlaması ve destek araması imkanı yaratılmalıdır, ki şiddet
çevresinden uzaklaşabilsin. Faile devletin hukuki düzenlemeleri ile davranışlarının hukuk
düzeni tarafından tasvip edilmediği belli edilmelidir.
Kanun koyucunun iradesine göre hukuki koruma düzenlemeleri, yalnızca şiddet
kullanımında değil, hayata, vücuda, sağlığa ve özgürlüğe yönelik ciddi ihlal tehdidi
halinde de söz konusu olmalıdır. Yalnızca ev içi şiddetin ilgilisi değil, onunla yakın
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ilişkide bulunan kişi de korunmalıdır. Daha ziyade faille herhangi bir yakın ilişki içinde
bulunmayan, ancak bunlarla özel yaşamında beklenmedik şekilde rahatsız olan mağdurlar
da korunmalıdır. Bununla beraber Stalking mağdurları, tekraren izlenen ve tekraren takip
edilen, gözetim altında tutulan, incelenen veya iletişim araçlarıyla rahatsız edilenlerdir.
Bu şekildeki koruma düzenlemeleri Şiddetten Koruma Kanunu § 1 fıkra 1’e göre söz
konusu olabilir. Örneğin failin,
- haklarını ihlal ettiği kişinin konutuna girmekten,
- bu kişinin konutunun belli bir çevresinde bulunmaktan,
- bu kişinin de düzenli olarak gittiği, mahkemece belirlenen belirli yerlere gitmekten,
- bu kişiyle iletişim araçları dahil bağlantı kurmaktan,
- bu kişiyle buluşmaktan kaçınması halleri.
Belirtilen tedbirler sınırlı değildir. Bunun anlamı, mahkeme mağdurun korunmasına
yönelik başkaca tedbirlere hükmedebilir. Tedbirler kural olarak sürelidir, zira bunlar, aynı
zamanda şiddet failinin temel haklarına müdahale teşkil etmektedir. Bununla birlikte süre,
talep üzerine arttırılabilir.
Kanun koyucunun bir yeniliği, mahkemenin şiddet fiili anına kadar ortak kullanılan
konutun, mağdura yalnız kullanımı için bırakılması yönünde düzenlemede
bulunabilmesidir (§ 2 fıkra 1 - Şiddetten Koruma Kanunu). Bu, fail ortak olarak konutta
hak sahibi veya yalnız başına hak sahibiyse bile geçerlidir (§ 2 fıkra 2 cümle 1 ve 2 Şiddetten Koruma Kanunu). Bu durumlarda konutun bırakılması 6 aylık süre ile söz
konusu olabilir. Bundan farklı bir durum yalnızca, fail mahkemede, örneğin ortak
çocuklarla ilişkinin yürütülmesi, mağdur ile kontak kurulması zorunluluğu veya bir engel
nedeniyle konutta oturmak zorunda olduğu şeklinde haklı menfaatlerinin korunması
yönünde kanaat oluşturursa söz konusu olabilir.
Şiddetten Koruma Kanunu’nun mahkeme tarafından yürütülen koruma düzenlemeleri ile,
efektif bir yaptırımın sağlanması için, kanun kendi gözden kaçırdığı durumlar için ceza
ertelemeleri öngörmüştür. Aykırı davranışlar bir yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza veya
para cezası ile cezalandırılmaktadır.

2. Ceza Kanunu Reformu – Suç unsuru olarak Stalking
Medeni hukuktaki bu hükümlere paralel olarak Ceza Kanunu’na §238 şeklinde Stalking
düzenlemesi konulmuştur. Bu hüküm de, fail ve mağdur arasında önceki bir yakın ilişkiyi
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şart koşmamaktadır. Zamansal nedenlerden maalesef bu norma ilişkin takdime atıfta
bulunulacaktır.
3. Polis hukuku reformu
Daha evvel aktarılan Şiddetten Koruma Kanunu’ndaki medeni hukuka ilişkin yeniliklerin
desteklenmesi için polis hukukunda anlamlı değişiklikler olmuştur. On altı eyaletten on
üçü, ev içi şiddete müdahale zemini hazırlamak için kendi eyalet polis kanunlarında
konuttan uzaklaştırma konusunda özel yetkiler düzenlemişlerdir. (Genel polis hukuku
konusunda kanun düzenleme yetkisi Anayasa madde 70’e göre eyaletlere aittir.) Bu özel
yetkinin yardımıyla şiddet fiili ile mahkemenin kanuna göre koruma düzenlemeleri
arasındaki zamansal boşluk kapanmıştır. Zira hızlı bir mahkeme kararı, kimi zaman
hemen değil de, birkaç gün sonra söz konusu olabilmektedir. Dahası, ev içi şiddet sıklıkla
akşam ve gece saatlerinde veya hafta sonları söz konusu olmaktadır. Mağdurun
korunması acil bir ihtiyaçtır.
Polis, konuttan uzaklaştırmanın kullanımı ile şiddet failine, davranışlarıyla başka kişilerin
hukuksal değerlerini tehlikeye atması durumunda konut bölgesinden uzaklaşma talimatı
vermektedir. Polis, onu konutta kalmaktan ve doğrudan çevresinden men etmektedir.
Ayrıca konuttan uzaklaştırma bir geri dönüş yasağını da ihtiva etmektedir. Şiddet failine,
konuta ve doğrudan çevresine girmek belirli bir zaman dilimi için yasaklanmaktadır.
Bunlar, polis için, tehlikeleri, özellikle de katılanların yer bakımından birlikte olmasını,
fiile ilişkin şüphelinin ikamet hakkını sınırlama yolu ile engellemek için önleyici
tedbirlerdir.
Bu tedbirler, gelecekte ortaya çıkacak bir zarar olasılığına ilişkin tehlike öngörüsüne
dayanmaktadır. Bunlar için, ceza kovuşturmasına bir yakalama olarak hukuki koşullar
yerine getirilmelidir. Tam da bu nedenle, bu önleyici polis tedbirleri yalnızca kısa bir süre
için söz konusu olmalıdır. Zira bunlarla örneğin failin evlilik ve aile, seyahat özgürlüğü
veya mülkiyet gibi haklarına müdahalede bulunulmaktadır. Bunlar, mağdura şiddet
fiilinden uzaklaşması için zaman tanımaya ve Şiddetten Koruma Kanunu’na veya Ceza
Kanunu’na göre şikayette bulunmasına olanak tanır. Dahası, polis faaliyetinin
belgelendirilmesi ve faaliyet yerindeki görevlilerce toplanan ifade vs. şeklindeki
malumatların geçerli birer ispat aracı şeklinde daha sonraki ceza ve şiddetten koruma
muhakemelerinde kullanılması içindir.
Ülkelerdeki değişik yetki normları, uzaklaştırma ve geri dönüş yasağı için yedi günden on
güne, maksimum 14 gün süre öngörmüştür. Bu sürenin takdiri için örneğin konut
sahibinin kendi konutundan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı ya da ona yabancı bir
konutta veya belirli bir cadde bölümünde konaklamanın yasaklanıp yasaklanmadığı
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önemlidir. Zira ilkinde, şüphelinin seyahat özgürlüğü ve konut dokunulmazlığı temel
haklarına devletin bir müdahalesi söz konusu olmaktayken, sonuncu, genel fiil özgürlüğü
ile ilgilidir.
Evlilik ve yaşam partnerleri arasındaki ev içi şiddette anlamsız olmayan bir görünüm
sıklıkla, mağdurun, halen veya polis faaliyeti sonrası, şiddet failinin her şeye rağmen
ortak konutta kalabileceğini, daha doğrusu geri dönebileceğini ifade etmesidir. Bu
durumlarda polis, evlilik ve ailenin, evli olmayanlarda bireyin kendi kaderini tayin etme
hakkının anayasal koruması ile devletin vücut dokunulmazlığı ve psikolojik
dokunulmazlık için koruma misyonu arasında değerler ölçümü yapma problemi ile karşı
karşıyadır. Her durumda, mağdurun şüphelinin kalmasına veya geri dönmesine yönelik
onayının serbest bir iradeye dayandığı ya da mağdurun, faille ekonomik veya sosyal
bağımlılık ilişkisinden etkilenmediği polis için kesin olarak saptanabilir değilse, devletin
koruma misyonuna üstünlük gerekmektedir.
IV.) Son söz
Sonuç olarak, Almanya’da müdahale filozofisinde bir değişime gidildiği konusunda ısrar
edilebilir. Ev içi şiddetten – yani dört duvar arasındaki şiddetten kaynaklı spesifik tehlike
kamudan korunmakta, sonda ortaya çıkmaktadır. Bu, medeni hukuk, ceza hukuku ve polis
hukuku alanlarında kanun koyma fiillerine sevk etmiştir. Böylece, devletin mağdurun
vücut ve psikolojik dokunulmazlığının ev içi şiddetten anayasal korunması
yükümlülüğüne ulaşılmıştır. Bu gelişim memnuniyetle karşılanmalıdır. Kanun koyma
amacına varmak için, her şeyden önce bu kanunların efektif şekilde hayata geçirilmesi
gereklidir. Bu bir yanda, poliste, mahkemelerde ve diğer yetkili kurumlarda daha duyarlı
ve deneyimli personel zorluğunu, diğer yanda ise, halkta ilgililerin öğrenilen şiddeti
utanarak saklamamak zorunda oldukları bilincinin gelişimini şart koşmaktadır.
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Menschenhandel ist eine moderne Form der Sklaverei. Menschen werden als Ware
betrachtet, die man kauft und verkauft. Obwohl verlässliches Datenmaterial über Art und
Umfang des international stattfindenden Menschenhandels kaum vorliegt, lässt sich das
Phänomen wie folgt skizzieren: Die ILO schätzt die Zahl der Opfer von Menschenhandel
auf mehr als 2,45 Millionen Menschen. Zwischen den Herkunfts- und den Zielländern
besteht oft ein erhebliches wirtschaftliches Gefälle. Menschenhandel kann Männer,
Frauen und Kinder gleichermaßen betreffen. Die Gründe – hierzu gehören neben
sexueller Ausbeutung und Ausbeutung der Arbeitskraft auch Zwangsheirat, Adoption und
Organhandel – sind bei Frauen und Männern jedoch durchaus unterschiedlich. Es handelt
sich deshalb um ein geschlechterspezifisches Phänomen. Die wenigen vorhandenen
internationalen Studien legen zudem nahe, dass Frauen in besonderem Maße betroffen
sind. Menschenhandel wirft insoweit auch spezifische Fragen der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern auf. Ein menschenrechtsorientierter und spezifische
Gleichheitsprobleme beachtender Ansatz wird vor diesem Hintergrund sowohl in der
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Literatur1 als auch in den Entschließungsgründen einschlägiger internationaler
Regelwerke2 für unabdingbar erklärt.
Seit einigen Jahren ist die Bekämpfung des Menschenhandels auf der politischen Agenda
der internationalen Gemeinschaft weit nach oben gerückt. So wurden sowohl auf
nationaler und regionaler als auch auf internationaler Ebene eine Reihe von rechtlichen
Instrumenten3 geschaffen, von denen hier nur die wichtigsten hervorgehoben werden
sollen:
1

Siehe etwa Heli Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European
Union, EJIL 13 (2007), S. 204-217, 204; dies., Legal Responses to Trafficking in Women for Sexual
Exploitation in the European Union (2007), S. 21 ff.; Vanessa von Struensee, Sex Trafficking: A Plea for
Action, EJIL 6 (2000), S. 379-407, 379; Susan J. Toepfer/Bryan S. Wells, The Worldwide Market for Sex: A
Review of International and Regional Legal Prohibitions Regarding Trafficking in Women, Michigan Journal
of Gender and Law 2 (1994), S. 83-128, 83 ff.
2

Vgl. etwa die Präambeln des UN-Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime) vom 15.11.2000, UNTS Bd. 2237, S. 319 (UN Trafficking Protocol /
Palermo Protokoll) sowie der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 16.5.2005
(SEV Nr. 197): „in der Erwägung, dass alle Maßnahmen oder Initiativen gegen den Menschenhandel
nichtdiskriminierend sein müssen, die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigen sowie die Rechte des
Kindes einbeziehen müssen”. Auf EU-Ebene vgl. Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des
Rates über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel für Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und
des Menschenhandels, die mit den zuständigen Behörden kooperieren vom 11.2.2002, KOM(2002) 71 endg.,
Ziff. 2.2.1.;
dies.,
Bericht
der
Sachverständigengruppe
Menschenhandel,
S. 20,
Rz. 23,
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/doc/report_expert_group_1204_en.pdf
(10/2009); Rat, EU-Plan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur Bekämpfung und
Verhütung des Menschenhandels, ABl. 2005 Nr. C 311/1, Nr. 3 vi); ders., Entschließung vom 20.10.2003
über Initiativen zur Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere des Frauenhandels, ABl. 2003 Nr. C
260/4 (S. 5).
3

Übereinkommen über Zwangs- und Pflichtarbeit (Forced Labour Convention, No. 29) vom 28. Juni
1930; Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung der Prostitution anderer
(Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of
Others) vom 2. Dezember 1949; Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Convention relating to
the Status of Refugees) vom 28. Juli 1951 und seine Protokolle bezüglich des Status von Flüchtlingen;
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women) vom 18. Dezember 1979; Übereinkommen über die Rechte
des Kindes (Convention on the Rights of the Child) vom 20. November 1989; Übereinkommen über das
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
(International Labour Organisation Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour) vom 17. Juni 1999; Fakultativprotokoll zu dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes betreffend Kinderhandel,
Kinderprostitution und Kinderpornografie (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on
the sale of children, child prostitution and child pornography) vom 25. Mai 2000. Weiterhin existieren einige
Konventionen des Europarates, die für die Bekämpfung von Menschenhandel und den Schutz seiner Opfer
relevant sein können: Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Convention for the
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Auf Ebene der Vereinten Nationen:


Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität von 2000, besser
bekannt als „Palermo-Protokoll“4

Auf europäischer Ebene:


Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 16. Mai
2005, in Kraft getreten am 1. Februar 2008; 5 und



Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates .6

Die reine Existenz dieser rechtlichen Instrumente kann als Erfolg gesehen werden und
tatsächlich haben sie unbestreitbar positive Entwicklungen angestoßen. Durch verstärkte
zwischenstaatliche Zusammenarbeit, die Finanzierung verschiedenster spezieller
Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen sowie eine erhöhte Medienberichterstattung
hat sich das Thema Menschenhandel auf der politischen Agenda der internationalen
Gemeinschaft etabliert und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt.

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) vom 4. November 1950; Europäisches
Auslieferungsabkommen (European Convention on Extradition) vom 13. Dezember 1957 und seine
Protokolle; Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (European Convention on
Mutual Assistance in Criminal Matters) vom 20. April 1959 und seine Protokolle; Europäische Sozialcharta
(European Social Charter) vom 18. Oktober 1961; Europäische Sozialcharte (revidiert) (Revised European
Social Charter) vom 3. Mai 1996; Europäisches Übereinkommen über die Entschädigung für Opfer von
Gewalttaten (European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes) vom 24. November
1983; Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus
Straftaten (Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime) vom 8.
November 1990; Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten (European
Convention on the Exercise of Children’s Rights) vom 25. Januar 1996; Strafrechtsübereinkommen über
Korruption (Criminal Law Convention on Corruption) vom 27. Januar 1999; Übereinkommen über
Computerkriminalität (Convention on Cybercrime) vom 23. November 2001.
4

Siehe hierzu auch UNODC Model Law against Trafficking in Persons (2010); Human Trafficking
Case Law Database; International Framework for Action to Implement the Trafficking in Persons Protocol
(2010).
5

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Der Erläuternde
Bericht zur Konvention sowie Informationen zum Ratifikationsstand sind abrufbar unter:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp (9/2012).
6

ABl. EU 2011 L 101/1.
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Nicht grundlegend verändert hat sich hingegen die Situation der Opfer von
Menschenhandel. Zwar betonen alle internationalen Instrumente den Charakter von
Menschenhandel als schwerwiegende Menschenrechtsverletzung,7 Ausgangspunkt der
rechtlichen Regelungen sind jedoch nicht die Opfer von sexueller Ausbeutung,
Zwangsarbeit und anderen Formen des Menschenhandels, sondern sicherheitsrelevante
Aspekte wie illegale Migration, Prostitution und transnationale organisierte Kriminalität.
Nach dem Handel mit Betäubungsmitteln und Handfeuerwaffen wird Menschenhandel
von den Vereinten Nationen als drittgrößte Einnahmequelle von transnationaler
organisierter Kriminalität aufgezählt.8 Die Verknüpfung mit dem Thema innere Sicherheit
hatte massive Auswirkungen auf die Behandlung des Themas Menschenhandel, das zuvor
ein Schattendasein innerhalb des Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen fristete.9
Waren zuvor über Jahrzehnte hinweg keine Maßnahmen ergriffen worden, war es nun auf
einmal doch möglich, sich auf ein Konzept, sogar eine Definition und einen basalen
Rechtsrahmen zu einigen. Viele der neuen Instrumente schrieben sich dabei Opfer- bzw.
Menschenrechtsschutz auf die Fahnen, verfolgten aber letztlich einen dezidiert
repressiven, auf die Bekämpfung illegaler Migration und organisierter Kriminalität
ausgerichteten Ansatz.10
Doch lassen Sie uns noch einmal von vorne anfangen: Was verstehen wir unter
Menschenhandel?
Die erste internationale, rechtlich verbindliche Definition von Menschenhandel
(“trafficking in persons”) wurde in Art. 3 lit. a) des UN-Menschenhandel-Protokolls11
niedergelegt und auch von der Konvention des Europarates zur Bekämpfung des
Menschenhandels übernommen. Sie lautet:

7

Siehe UN Menschenhandels-Protokoll (Fn. 2) Präambel und Art. 2 lit. b); Europaratskonvention
(Fn. 2) Art. 1 Abs. 1 lit. b); Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, Erwägungsgrund 1.
8

Siehe weiterhin United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Trafficking in Persons:
Global Patterns, 2005, S. 68 ff.
9

Anne Gallagher, The International Law of Human Trafficking, 2010, S. 1: “obscure but jealously

guarded”.
10

Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union (Fn. 1), S.

217.
11

S.o., Fn. 2.
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„,Trafficking in persons‘ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring
or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability
or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person
having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall
include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of
sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery,
servitude or the removal of organs.”12
Definiert sind damit Handlungen, Mittel und Zweck des Menschenhandels.


Handlung
Zu den tatbestandsmäßigen Handlungen gehören nach der Definition des UNProtokolls die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den
Empfang von Personen.



Mittel
Pönalisierte Mittel sind hiernach die Androhung oder Anwendung von Gewalt
oder andere Formen der Nötigung, Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch
von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder Gewährung bzw. die
Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des
Einverständnisses einer Person über eine andere Person.



Zweck
Zweck muss stets die Ausbeutung der betroffenen Personen sein.

Die Subsumtion dieser Voraussetzungen kann indes dort Schwierigkeiten begegnen, wo
es Migrantinnen aufgrund der Lebensumstände in ihrem Heimatland vorzugswürdig
erscheint, sich einer in diesem Sinne als ausbeuterisch zu charakterisierenden Situation zu
unterwerfen.13 Deshalb erklärt Art. 3 lit. b) des UN-Menschenhandelsprotokolls die

12

S.o., Fn. 2. Das Protokoll ist nach 40 Ratifikationen am 25.12.2003 in Kraft getreten. Bislang haben
23 EU-Mitgliedstaaten das Protokoll ratifiziert, die restlichen 4 Mitgliedstaaten haben es unterzeichnet. Die
Europäische Union hat das Protokoll unterzeichnet und genehmigt.
13

Es besteht insoweit keine Einigkeit darüber, wer als Opfer von Menschenhandel anzuerkennen ist.
Ausgehend vom Tatbestandsmerkmal der „Ausbeutung“ im Menschenhandels-Protokoll stößt man –
zumindest implizit – häufig auf die Unterscheidung zwischen Menschenhandel („trafficking“) und
Migrantenschmuggel („migrant smuggling“). Menschenhandel soll dabei auf „helpless, virtuous victims“
beschränkt sein, während geschmuggelten Migranten stets Mitverschulden an ihrer Situation zugewiesen
wird, vgl. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Fn. 9), S. 3: „foolish or greedy
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Einwilligung eines Opfers des Menschenhandels in eine ausbeuterische Maßnahme im
Sinne von Art. 3 lit. a) des Protokolls für unbeachtlich, wenn eines der in Art. 3 lit. a)
genannten Mittel angewendet wurde. Darüber hinaus ist auch in Anbetracht der
berechtigten Kritik an ausschließlich viktimisierenden Ansätzen festzustellen, dass
Migration vor dem Hintergrund gravierender wirtschaftlicher, sozialer und rechtlicher
Ungleichheiten stattfindet, die zu einem großen Teil auch geschlechtsspezifische
Merkmale aufweisen.14 Zu den anerkannten Ursachen des Menschenhandels zählen vor
diesem Hintergrund zunächst wirtschaftliche Faktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit und
Verschuldung, von denen Frauen, nicht zuletzt wegen schlechter Ausbildung,
überdurchschnittlich häufig betroffen sind. Gleiches gilt für soziale, kulturelle und
rechtliche Faktoren wie soziale Ausgrenzung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen,
geschlechtsbezogene Diskriminierungen in der Familie, in der Gemeinschaft sowie durch
den Staat. In internationaler Perspektive ist zudem die zunehmende „Feminisierung“ der
Migration von Arbeitskräften15 von Bedeutung. Ihr steht eine immer restriktivere Asylund Einwanderungspolitik der Aufnahmeländer gegenüber, welche die aus
geschlechtsspezifischen Nachteilen sozialer, kultureller, wirtschaftlicher oder rechtlicher
Natur erwachsende Ausbeutungsgefahr noch erhöht.16 Nicht zuletzt sind Tätigkeiten wie
Prostitution in besonderem Maße dazu geeignet, Abhängigkeiten und
menschenrechtsverletzende Situationen zu verfestigen.17
Trotz aller verbleibenden Unklarheiten stellt die Schaffung einer einheitlichen und
verbindlichen Definition zweifellos einen großen Fortschritt dar. Das eigentliche Problem
adventurers, complicit in their own misfortune”; siehe weiterhin Patrick Twomey, Europe’s Other Market:
Trafficking in People’, European Journal of Migration and Law 2 (2000), S. 6-7.
14

Vgl. Eleonore Kofman/Annie Phizacklea/Parvati Raghuran/Rosemary Sales, Gender and
International Migration in Europe (2000).
15

Vgl. hierzu beispielhaft Petra Dannecker, Die globalisierte Frau – Frauen als Migrantinnen auf dem
globalen Arbeitsmarkt, in: Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.), Frauen wandern aus: weibliche Migration aus den
Ländern des Südens (2006) S. 4-7, http://library.fes.de/pdf-files/iez/03717-02.pdf (10/2009). Ursachen für
Feminisierung der Migration sind die steigende Nachfrage nach billigen Arbeitskräften, die nicht mehr über
die lokalen Märkte abgedeckt werden können. Migrantinnen werden bevorzugt, da sie preiswerter sind als
lokale Arbeiterinnen oder männliche Migranten. Darüber hinaus werden Frauen für die meisten
mechanischen Arbeiten am Fließband oder an Nähmaschinen als besonders geeignet angesehen. Hinzu
kommt eine stetig steigende Nachfrage nach Dienstleistungen, die von Frauen geleistet werden, und nach
Prostitution.
16

UNHCR, Anmerkungen der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte und
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge zum Vorschlag für einen
Rahmenbeschluss des EU-Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 27. Juni 2001, Rn. 12.
17

Vgl. insbesondere zur Situation nach dem Zerfall der Sowjetunion von Struensee, Fn. 1, S. 381.
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liegt in der Konzeption des vom Protokoll etablierten Rechtsrahmens. Diese ist ein
paradigmatisches Beispiel für die Priorisierung von Kriminalisierung vor Prävention und
Opferschutz. Nach Art. 5 Abs. 1 des Protokolls hat jeder Vertragsstaat die notwendigen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um die in Art. 3 lit. a) genannten
Handlungen im Falle ihrer vorsätzlichen Begehung als Straftatbestände zu statuieren und
zu verfolgen. Die Vorschriften zu Opferschutz (Art. 6-8), Migrationsverhinderung und
internationaler Zusammenarbeit (Art. 9-13) sind sehr viel unkonkreter ausgestaltet und
eher als Empfehlung anzusehen.
Nach Art. 9 Abs. 2 sind die Vertragsstaaten „bestrebt“, Maßnahmen wie Forschung,
Information und Kampagnen in den Massenmedien sowie soziale und wirtschaftliche
Initiativen zu ergreifen, um den Menschenhandel zu verhüten und zu bekämpfen. Die
Privatsphäre und Identität der Opfer wird gemäß Art. 6 Abs. 1 „in geeigneten Fällen“ und
nach Maßgabe des nationalen Rechts durch nicht-öffentliche Gerichtsverfahren geschützt.
Darüber hinaus „erwägt“ nach Art. 6 Abs. 3 jeder Vertragsstaat die Durchführung von
Maßnahmen, die die körperliche, seelische und soziale Gesundung der Opfer des
Menschenhandels ermöglichen, etwa durch Bereitstellung einer angemessenen
Unterkunft, Rechtsberatung, medizinische und psychologische Versorgung sowie
materieller Hilfe zum Lebensunterhalt, und ist „bestrebt“, für die körperliche Sicherheit
der Betroffenen während ihres Aufenthalts in seinem Hoheitsgebiet zu sorgen. Eine
Festlegung lässt sich darin nicht erkennen.
Dies hinterlässt eine große Lücke bei der Frage nach dem rechtlichen Status der Opfer
von Menschenhandel: Wer sind sie? Wie finden wir sie? Und wenn wir sie aufgespürt
haben, wie können wir ihre Identität schützen? Gibt es medizinische Behandlung?
Psychologische Betreuung? Angemessene, sichere Unterkunft? Aufenthaltstitel? Zugang
zu Bildung für Kinder? All dies bleiben offene Fragen, die noch dazu das Risiko in sich
tragen, dass die Opfer von Menschenhandel die Behörden im Bestimmungsland letztlich
ebenso fürchten wie die Menschen, die sie ausbeuten.
Teilweise gefüllt werden diese Lücken auf der Ebene des Europarates. Hier wurde am 16.
Mai 2005 in Warschau die Konvention gegen Menschenhandel verabschiedet, die am 1.
Februar 2008 in Kraft trat.18 Auch Deutschland und die Türkei haben die Konvention

18

Die Konvention wurde nun von 37 Mitgliedsstaaten des Europarats ratifiziert: Albanien, Andorra,
Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern,
Dänemark, Finnland, Frankreich, Georgien, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Molawien, Montenegro, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien,
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unterzeichnet, bislang jedoch nicht ratifiziert.19 Die Europarats-Konvention schließt
unmittelbar an das UN-Protokoll an, indem sie in Art. 4 die Menschenhandelsdefinition
aus Art. 3 des UN-Protokolls übernimmt, strebt aber eine Erhöhung des Schutzstandards
und eine Verstärkung des Opferschutzes an.20
Ein wesentlicher Teil der Konvention widmet sich wie gewohnt der Kriminalisierung und
Strafverfolgung (Kapitel IV, V). Im Vordergrund steht hier die Kriminalisierung des
Menschenhandels sowie der Nutzung der Dienste seiner Opfer (Art. 17 ff.),
Bemerkenswerter ist, dass die Konvention erstmals verbindliche Opferschutzmaßnahmen
enthält. Das Kernstück der Konvention bilden indes die im dritten Kapitel aufgeführten
„Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Rechte der Opfer unter Gewährleistung
der Gleichstellung von Mann und Frau“.


Identifizierung der Opfer und Schutz ihrer Privatsphäre (Art. 10, 11): Opfer von
Menschenhandel müssen als solche anerkannt werden, um eine Behandlung als
illegale Einwanderer oder Kriminelle durch Polizei oder Behörden zu vermeiden.
Der Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Opfer ist zu gewährleisten.



Verpflichtende Unterstützungsmaßnahme (Art. 12): Opfer von Menschenhandel
erhalten materielle und psychologische Hilfe und die notwendige Unterstützung
für ihre gesellschaftliche Wiedereingliederung. Zu den vorgesehenen Maßnahmen
zählen darüber hinaus die medizinische Notversorgung, erforderliche
Übersetzungs- und Dolmetscherdienste, Rechtsberatung und der Zugang
Minderjähriger zum Bildungssystem.



Erholungs- und Bedenkzeit / Gewährung von Aufenthaltstiteln (Art. 13, 14): Den
Opfern steht – unter dem Vorbehalt der öffentlichen Ordnung der Mitgliedstaaten
– eine Erholungs- und Bedenkzeit zu, die mindestens 30 Tage betragen muss. Sie
soll den Opfern Gelegenheit geben sich zu erholen und dem Einfluss der Täter zu
entziehen und sie in die Lage versetzen, über eine eventuelle Zusammenarbeit
mit den Behörden zu entscheiden. Sofern ihre persönliche Situation dies
erfordert, oder ihre Anwesenheit im Rahmen einer Kooperation bei einem

Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, „ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien",
Ukraine und dem Vereinten Königreich Großbritannien.
19

Vier weitere Mitgliedsstaaten haben die Konvention auch unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert:
Estland, Griechenland, Ungarn und die Schweiz.
20

Erläuternder Bericht (Fn. 5), Ziff. 6.
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Ermittlungsverfahren notwendig
Aufenthaltsgenehmigung erhalten.

ist,

können

sie

eine

verlängerbare

Als präventive Maßnahme (Art. 5, 6: Verhütung des Menschenhandels, Maßnahmen um
der Nachfrage entgegenzuwirken) sieht Art. 5 Abs. 4 der Konvention eine Verpflichtung
der Staaten vor, notwendige Maßnahmen zu treffen, die es ermöglichen, rechtmäßig einund auszuwandern. Damit wird erkannt, dass die hohe Nachfrage nach billiger
Arbeitskraft Menschenhandel Vorschub leistet. Von Regierungen und NGOs
durchgeführte Kampagnen zur Sensibilisierung potenzieller Opfer von Menschenhandel
und Aktionen zur Abschreckung der „Konsumenten“ zielen zudem darauf ab, die stetig
wachsende Nachfrage nach illegalen Einwanderungsdiensten zu reduzieren sowie die
Täuschungen und falschen Versprechungen der Schlepper zu enttarnen.
Insgesamt handelt es sich um ein ambitioniertes rechtliches Instrument, das versucht, die
Bekämpfung von Menschenhandel mit Opferschutz zu verbinden. Problematisch bleibt
gleichwohl die Durchsetzung der Konvention, die der eigens eingerichtete MonitoringMechanismus (Art. 36-38) nicht allein gewährleisten kann.21
Als positive Auswirkung der Europaratskonvention kann jedoch der Erlass der Richtlinie
2011/36/EU angesehen werden, deren Verabschiedung zweifellos von den Bestimmungen
der Konvention unterstützt und beeinflusst wurde. Die Richtlinie zeichnet sich ebenfalls
durch eine opferbezogene Herangehensweise aus und ersetzt den stark repressiv
orientierten Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates.
Die verbleibenden Probleme sind gleichwohl gravierend:
Zunächst einmal – und dies ist noch das geringste Übel – handelt es sich bei den hier
vorgestellten modellhaften Regelungsmechanismen der Menschenhandels-Konvention
des Europarates und der Richtlinie 2011/36/EU nur um eine regionale Entwicklung einer
kleinen Anzahl von Staaten. Das Völkerrecht an sich hat noch keineswegs aufgeholt.
Europa mag zwar einmal mehr der Vorreiter sein, wie auch schon auf dem Gebiet der
Kinderrechte, Geldwäsche und Drogenschmuggel, aber selbst hier befinden wir uns nur
am Anfang einer Konsolidierung der Rechtsvorschriften. Die Umsetzungsfrist für die
Richtlinie läuft erst am 6. April 2013 ab. Und ob die europäischen Gesetze
21

Der Monitoring-Mechanismus besteht aus einer Expertengruppe gegen Menschenhandel (Group of
Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA), einem multidisziplinären Panel aus 15
unabhängigen Experten. Sie fertigen Länderberichte an, die ihre Schlussfolgerungen bezüglich der
Durchführung des Übereinkommens und Vorschläge für weitere Maßnahmen enthalten. Auf der Basis der
Berichte kann das Komitee der Vertragsparteien der Konvention Empfehlungen bezüglich möglicher
Maßnahmen zur Durchführung der Schlussfolgerungen der GRETA aussprechen.
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weiterführende internationale Maßnahmen nach sich ziehen, die sowohl die
Herkunftsländer als auch die Zielländer der Opfer von Menschenhandel – die wenigsten
Opfer stammen aus europäischen Staaten –erfassen, ist mehr als unklar.
Das zweite und viel gewichtigere Problem liegt in einer Tatsache, die seit Jahren wir eine
Mantra wiederholt wird, aus der sich jedoch bislang kaum konkrete Maßnahmen ergeben
haben: Menschenhandel ist ein geschlechterspezifisches Thema, ein Genderproblem.
Genau aus diesem Grund sollten auch Maßnahmen zur Bekämpfung des
Menschenhandels genderspezifisch sein, wo dies angemessen ist. Die “push-” and “pullfactors“22 können in verschiedenen Gebieten sehr unterschiedlich sein, so zum Beispiel
bei Menschenhandel für die Sexindustrie im Vergleich zur Ausbeutung der Arbeitskraft
im Baubereich, in der Landwirtschaft oder in privaten Haushalten. Die Tatsache, dass die
meisten einschlägigen rechtlichen Instrumente Geschlechtergleichheit und NichtDiskriminierung als grundlegendes Anliegen benennen, löst dieses Problem keineswegs.
Stattdessen sind konkrete Maßnahmen erforderlich. Solche Maßnahmen sollten eine
gründliche Bewertung von Schutzmaßnahmen in Sektoren des Arbeitsmarkts, in denen
vorwiegend Frauen tätig sind sowie eine Analyse der gendersensiblen Effekte von
Nationalität, Migration sowie des rechtlichen Rahmens für Arbeitsmigration vorangehen.
Zu guter Letzt lässt sich feststellen, dass keine der Maßnahmen des Opferschutzes und
der Prävention an den Kern des Problems gelangt: Versuche, Migration von außen zu
verhindern werden immer fehlschlagen, solange sie sich nur auf die „Angebotsseite“
konzentrieren und nicht auf das eigentliche Problem, das unausgesprochen im Raum
stehen bleibt: Die riesige Nachfrage nach billiger Arbeitskraft in den
Bestimmungsländern. Nicht nur der repressive Ansatz, sondern auch die Konzentration
aller Präventionsbemühungen auf die Ursprungsländer, die auf die Kontrolle von
Migration setzen und im Wege von Entwicklungspolitik immer neue Programme aufstellt,
um Ursprungsländern zu helfen, ignoriert die Kraft der Nachfrage in den Zielstaaten des
22

Für Details siehe Europol, Trafficking in Human Beings in the European Union, 2011, abrufbar
unter:
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/trafficking_in_human_beings_in_the_european
_union_2011.pdf (9/2012), S. 4-6. Als “push factors”, listet der Bericht: (1) high unemployment; (2) labour
market not open to women and gender discrimination; (3) lack of opportunity to improve quality of life; (4)
sexual or ethnic discrimination; (5) poverty; (6) escaping persecution, violence or abuse; (7) escaping human
rights violations; (8) collapse of social infrastructure; (9) other environmental conditions including conflict
and war. Als “Pull factors” werden benannt: (1) improved standard and quality of life; (2) better access to
higher education; (3) less discrimination or abuse; (4) enforcement of minimum standards and individual
rights; (5) better employment opportunities; (6) demand for cheap labour; (7) demand for commercial sexual
services; (8) higher salaries and better working conditions; (9) demand for workers within the sex industry
and higher earnings; (10) established migrant communities/diasporas.
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internationalen Menschenhandels. Keines der vorgestellten Instrumente schaut insoweit
der Wahrheit ins Auge: dem chronischen – ja pathologischen – und vor allem
strukturellen Bedürfnis nach billiger, unterlegener und damit leicht auszubeutender
Arbeitskraft23 in den Bestimmungsländern. Ein Beispiel für einen in diesem Sinne
fehlgeleitenden Ansatz bietet die EU-Menschenhandel-Richtlinie, die wiederum allein auf
Kriminalisierung setzt:
„Um Menschenhandel dadurch, dass der Nachfrage entgegengewirkt wird, wirksamer zu
verhüten und zu bekämpfen, erwägen die Mitgliedstaaten die Einleitung von
Maßnahmen, mit denen die Inanspruchnahme von Diensten, die Gegenstand einer
Ausbeutung im Sinne des Artikels 2 sind, in dem Wissen, dass die betreffende Person
Opfer einer Straftat nach Artikel 2 ist, als strafbare Handlung eingestuft wird.“24
Es gibt keinen Hinweis dafür, dass der repressive Ansatz der Nachfrage in irgendeiner
Weise entgegenwirkt. Fortschritte werden nur mit einem ganzheitlichen Ansatz zu
erzielen sein, der sich mit Angebots- und Nachfrageseite auseinandersetzt. Maßnahmen,
die die Lebensbedingungen vor allem von Frauen in Ursprungsländern verbessern sind
hierbei mit solchen zu kombinieren, die rechtmäßige Einwanderungsmöglichkeiten für
Frauen eröffnen.

23

Askola, Fn. 1, S. 215.

24

Richtlinie 2011/36/EU, Art. 18 Abs. 4. Siehe weiterhin Art. 18 Abs. 1: „Die Mitgliedstaaten treffen
die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die in Artikel 14 Absatz 1 genannten besonderen
Maßnahmen, mit denen Kinder, die Opfer von Menschenhandel sind, unterstützt und betreut werden sollen,
den persönlichen und besonderen Umständen von unbegleiteten Kindern, die Opfer von Menschenhandel
sind, Rechnung tragen.“
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Mağdurun Korunması yerine Suç İhdas Edilmesi?
İnsan Ticareti ile Mücadelenin Uluslararası Hukuktaki Durumu

Prof. Dr. Sigrid Boysen1
Çev.: Araş. Gör. Rahime Erbaş2

İnsan ticareti, köleliğin bir modern şeklidir. İnsanlar, alınan ve satılan bir mal gibi
değerlendirilir. Uluslararası düzeyde vuku bulan insan ticaretinin türü ve kapsamına
ilişkin güvenilir veriler neredeyse hiç bulunmamakta ise de bu olgu aşağıdaki gibi
özetlenebilir: ILO, insan ticareti mağdurlarının sayısını 2,45 milyondan daha fazla
olduğunu ifade etmektedir. Menşe ve hedef ülke arasında her zaman önemli ekonomik
farklılık bulunmaktadır. İnsan ticareti, erkekler, kadınlar ve çocuklar bakımından eşit
biçimde söz konusu olmaktadır. Nedenler ise,
-cinsel sömürü ve iş gücünün
sömürülmesi, zorla evlendirilme, evlat edinme ve organ ticareti- kadınlarda ve erkeklerde
farklılık arz etmektedir. Bu nedenle burada cinsiyete bağlı bir olgu söz konusudur.
Mevcut bazı uluslararası çalışmalar, kadınların özellikle hedef alındığını ortaya
koymaktadır. İnsan ticareti, kadın- erkek arasındaki hak eşitliğine ilişkin spesifik soruları
ortaya koymaktadır. İnsan haklarına dayalı ve münhasır eşitliği dikkate alan yaklaşım, bu

1

Prof. Dr., Freie Universität Berlin

2

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı.
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arka plana karşılık hem öğretide3 hem de geçerli uluslararası düzenlemelerin4
kararlarının temelinde vazgeçilmez olarak ilan edilmiştir.
Uluslararası toplumun politik gündeminde insan ticareti ile mücadele edilmesi, birkaç
yıldır artış göstermiştir. Hem ulusal ve bölgesel hem de uluslararası düzeyde bir dizi
hukuki düzenlemeler5 oluşturulmuştur. Burada bunlardan sadece en önemli
vurgulanmıştır:

3

Bkz: Heli Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union,EJIL 13
(2007), s. 204-217, 204; dies., Legal Responses to Trafficking in Women for Sexual Exploitation in the
European Union (2007), s. 21 vd..; Vanessa von Struensee, Sex Trafficking: A Plea for Action, EJIL 6
(2000), s. 379-407, 379; Susan J. Toepfer/Bryan S. Wells, The Worldwide Market for Sex: A Review of
International and Regional Legal Prohibitions Regarding Trafficking in Women, Michigan Journal of
Gender and Law 2 (1994), s. 83-128, 83 vd.

4

Karş. BM’in 15 Kasım 2000 tarihli Sınırı aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek
İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve
Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’ün başlangıç kısmı (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime), UNTS Bd. 2237, S. 319 (UN Trafficking Protocol / Palermo
Protokoll) ve 16 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilen ve 1 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren İnsan
Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi (SEV Nr. 197): “Mülahazalarda insan ticaretine yönelik tüm
tedbirlerin veya girişimlerin çocuğun haklarının yanı sıra cinsiyet eşitliği dikkate alınarak adil olması
zorundadır.” Karş. Avrupa Birliği düzeyinde Avrupa Komisyonu’nun insan ticareti suçunun
mağdurlarına kısa süreli oturma izni verilmesini düzenleyen 2002 tarihli direktifi, KOM(2002) 71
endg.,Ziff. 2.2.1İnsan
ticaretine
yönelik
bilirkişi
raporu,
s. 20,
Rz. 23,
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/doc/report_expert_group_1204_en.pdf
(10/2009); İnsan ticareti ile mücadele ve insan ticaretinin engellenmesine yönelik en iyi normlara,
usullere ve uygulamalara ilişkin Avrupa Birliği Planı, ABl. 2005 Nr. C 311/1, Nr. 3 vi); Benzer şekilde,
insan ticareti bilhassa kadın ticareti ile mücadele yönelik 20.10.2003 tarihli karar, ABl. 2003 Nr. C 260/4
(s. 5).

5

28 Temmuz 1930 tarihli Zorla ve Zorunlu Çalıştırmaya ilişkin Sözleşme (Forced Labour Convention,No.
29); 2 Aralık 1949 tarihli İnsan Ticaretinin ve İnsanların Fuhuş Yoluyla
Sömürülmesinin
Yasaklanmasına Dair Sözleşme (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the
Exploitation of the Prostitution of Others); 28 Temmuz 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne
İlişkin Sözleşme (Convention relating to the Status of Refugees) ve Sözleşme’nin 18. Aralık 1979 tarihli
mültecilerin statüsü ile ilgili ek protokolleri; 18 Aralık 1989 tarihli Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women);
20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi (Convention on the Rights of the Child); 17 Temmuz
1999 tarihli Uluslararası Çalışma Örgütünün Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi (International Labour Organisation Convention
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour); 25. Mayıs 2000 tarihli BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk
Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokolü (Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography); Bunun dışında insan
ticareti ile mücadele ve insan ticareti mağdurlarının korunması ile ilgili olabilecek Avrupa düzeyinde bazı
sözleşmeler bulunmaktadır. Bunlar; 4 Kasım 1950tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
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Birleşmiş Milletler düzeyinde:


“2000 tarihli Sınırı aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine
Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,
Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol; daha çok “Palermo
Protokol’ü” 6 olarak bilinmektedir.

Avrupa düzeyinde:


16 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilen ve 1 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren
İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi7 ve



İnsan ticaretinin önlenmesi ve mücadele edilmesine yönelik 5 Nisan 2011 tarihli
ve 2011/36/AB sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey’inin Yönerge’si ve
mağdurlarının korunmasına yönelik direktifin yerin alan Konsey’in 2002/629/JI
sayılı çerçeve kararı 8.

Bu hukuki düzenlemelerin bizatihi varlığı, bir başarı olarak değerlendirilebilir ve esasında
tartışmasız biçimde olumlu gelişmelere öncülük ettiği söylenebilir. Devletler arasında
güçlendirilmiş ortak çalışmalar aracılığı ile medya haberlerindeki artışın yanı sıra
münhasıran bilinçlendirme ve eğitim tedbirlerinin finansmanı, konunu uluslararası
toplumun politik gündemine taşmış ve kamunun dikkatini çekmiştir.
Korunmasına İlişkin Sözleşme (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms); 13 Aralık 1957 tarihli Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokolleri
(European Convention on Extradition); 20 Nisan 1959 tarihli Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım
Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokolleri (European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters);
18 Ekim 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı (European Social Charter); 3 Mayıs 1996 tarihli Gözden
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (Revised European Social Charter); 24 Kasım 1983 tarihli Şiddet Suçları
Mağdurlarına Tazminat Ödenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (European Convention on the
Compensation of Victims of Violent Crimes); 8 Kasım 1990 tarihli Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin
Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme (Convention on
Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime); 25 Ocak 1996 tarihli Çocuk
Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (European Convention on the Exercise of Children’s
Rights); 27 Ocak 1999 tarihli Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi (Criminal Law Convention on
Corruption); 23 Kasım 2001 tarihli Siber Suç Sözleşmesi (Convention on Cybercrime).
6

Burada ayrıca bkz: UNODC Model Law against Trafficking in Persons (2010); Human Trafficking Case
Law Database; International Framework for Action to Implement the Trafficking in Persons Protocol
(2010).

7

İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Sözleşme’nin onaya ilişkin açıklayıcı ek raporu ve
bilgileri, geri alınabilir niteliktedir. Bkz: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp
(9/2012).

8

ABl. EU 2011 L 101/1.
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Buna karşılık insan ticaretinin mağdurunun durumu esaslı biçimde değişmemiştir. Ancak
tüm uluslararası araçlar, insan ticaretinin niteliğini ağır bir insan hakları ihlali9 olarak
vurgu yapmaktadır. Hukuki düzenlemelerin çıkış noktasını ise cinsel sömürü, angarya ve
insan ticaretinin diğer şekillerinin mağdurlar değil; güvenlikle bağlantılı hukuka aykırı
göç, fuhuş ve sınırı aşan organize suçluluk gibi bakış açısı oluşturmaktadır.
Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile insan ticareti, Birleşmiş Milletler tarafından
uluslararası organize suçluluktan elde edilen gelirinin en büyük üçüncü kaynağı olarak
listelenmiştir10. Konunun iç güvenlik ile bağlanması, insan ticareti meselesinin ele
alınışında ağır etki bırakmıştır. Daha önce, Birleşmiş Milletler’in insan hakları sisteminin
bünyesinde gölgede kalmıştı11. Daha evvel, yüz yılı aşkın bir süre boyunca herhangi bir
tedbir öngörülmemiş; bir kavram, hatta bir tanım ve hukuki bir çerçeve planı üzerinde
anlaşma aniden mümkün olmuştu.
Yeni düzenlemelerin birçoğunda, mağdur ve bununla bağlantılı olarak bayraklar üzerinde
insan haklarının korunması yer almakla birlikte; daha sonra bunu yasadışı göç ve
organize suçla mücadele mutlak surette baskıcı bir yaklaşım takip etti12.
En baştan başlayacak olursak; İnsan ticareti ne anlama gelmektedir?
İnsan ticaretinin il uluslar arası düzeyde ve hukuki anlamda bağlayıcı tanımı, BM’in
İnsan Ticaretine ilişkin Protokolünde13 3. maddenin (a) bendinde yapılmış; Avrupa
Konsey’inin İnsan Ticaretine Karşı Sözleşmesi’ne aktarılmıştır. Buna göre,
“İnsan ticareti”, kuvvet kullanarak ya da kuvvet kullanma tehdidi ile yahut diğer bir
biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden
yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o
kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama suretiyle kişilerin istismar amaçlı
9

Bakınız: BM’in İnsan Ticaretine ilişkin Protokol’ün başlangıç kısmı ve 2. maddenin (b) bendi; Avrupa
Konsey’inin sözleşmesi (dn: 2) 1. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi; Avrupa Birliği Parlamentosu’nun ve
Konseyinin 2011/36/AB sayılı 5 Nisan 2011 tarihli insan ticaretinin önlenmesi ve mücadelesine ilişkin
Yönerge ile insan ticareti mağdurlarının korunmasına yönelik Konsey’in 2002/629/JI sayılı çerçeve
kararı, düşünce temeli: 1.

10

Bkz: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Trafficking in Persons: Global Patterns,
2005, s. 68 vd.

11

Anne Gallagher, The International Law of Human Trafficking, 2010, s. 1: “obscure but jealously
guarded”.

12

Askola, Violence against Women, Trafficking, and Migration in the European Union (Fn. 1), S. 217.

13

Yukarıya bkz:, dn. 2.

182

Mağdurun Korunması yerine Suç İhdas Edilmesi?İnsan Ticareti ile Mücadelenin Uluslararası Hukuktaki
Durumu Prof. Dr. Sigrid Boysen
Çev.: Araş. Gör. Rahime Erbaş

temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması
anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının fuhşunun istismar edilmesini
ya da cinsel istismarın başka şekillerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, köleliği
veya kölelik benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını ihtiva eder” 14.
Bu şekilde insan ticaretini oluşturan hareket araç ve insan ticaretinin amacı
tanımlanmıştır.


Hareket
BM Protokolünde öngörülen hareketin tipikliğini, kişilerin işe alınması,
taşınması, transferi, barındırılması veya kabul edilmesi oluşturur.



Araç
Cezalandırılan araç, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya
diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma,
kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan
kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar
sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı teminidir.



Amaç
Amaç, daime insanların sömürülmesi olmalıdır.

Bu koşulların yerine getirilmesi, bu noktada zorluklarla karşılaşabilir. Göçmenler kendi
ülkelerinde yaşam koşulları sebebiyle tercih edilebilir gözüktüğü yerlerde, bu bağlamda
durumun sömürücü olarak nitelendirilmesinden kaçınmaktadır15. Bu nedenle BM’ in
insan ticaretine ilişkin Protokol’ünün 3. maddesinin (b) bendinde insan ticaretinin (a)
bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde, mağdurun bu
istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Bunun ötesinde
14

Yukarıya bkz., dn. 2. Protokol, 25.12.2003 tarihinde 40 ülkenin onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu zamana
kadar 23 AB üyesi devler tarafından onaylanmış; geri kalan 4 üye devlet tarafından da imzalanmıştır.
Avrupa Birliği, Protokol’ü imzalamış ve yürürlüğe koymuştur.

15

Kimin insan ticaretinin mağduru olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda bu zamanda kadar bir birlik
sağlanamamıştır İnsan ticaretine ilişkin Protokolde insan ticareti (trafficking) ve göçmen kaçakçılığı
(migrant smuggling) arasındaki farklılık, “sömürünün” ölçütü açık bir şekilde ve sıklıkla şiddet
uygulanmasıdır. Bu nedenle Kaçak göçmenlerin sıklıkla kendi durumlarında kusurlu bulunurken insan
ticaretinin mağdurları, “erdemli ve çaresiz mağdurlar” olarak addedilmektedir.: Karş. Gallagher, The
International Law of Human Trafficking (Fn. 9), S. 3: „foolish or greedy adventurers, complicit in their
own misfortune”; Ayrıca bkz: Patrick Twomey, Europe’s Other Market: Trafficking in People’, European
Journal of Migration and Law 2 (2000), s. 6-7.
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ayrıca, nihayetinde sekteye uğramış çözümlere ilişkin haklı eleştiriler dikkate alındığında
ağırlaşan ekonomik, toplumsal ve büyük ölçüde cinsiyete özgü özelliklerin ortaya
koyduğu hukuki eşitsizliklerin tespit edilmelidir16.
İnsan ticaretinin kabul edilen nedenleri, kadınların sıklıkla daha çok etkilendiği ilk olarak
yoksulluk, işsizlik ve borçlanma gibi ekonomik faktörler, son olarak kötü değil;
ortalamanın üzerinde eğitim sahibi olma şeklindeki nedenler sayılmaktadır.
Aynı şey toplumdan dışlanma, devlet tarafından olabileceği gibi ailede ve toplumda
kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet ve cinsiyete dayalı ayrımcılık gibi toplumsal,
kültürel ve hukuki faktörler içinde geçerlidir. Bundan başka uluslararası bakış açısında,
göçmen iş gücünün17 artan „feminizasyonu“ da dikkate değerdir.
Bu kişiler, kabul edecek ülkelerin giderek daha kısıtlayıcı sığınma ve göç politikalarına
ülkelerin göç politikaları ile karşı karşıya kalmaktadır ki bu durum sosyal, kültürel,
ekonomik veya hukuki doğası gereği cinsiyete dayalı dezavantajlar nedeniyle
yetişkinlerin sömürü riskini daha fazla artmaktadır18. Özellikle fuhuş gibi aktiviteler,
belirli bir dereye kadar bağımsızlıklarını ve insan hakları ihlalleri durumlarını
güçlendirmek için uygundur19.
Kalan belirsizliklere rağmen yeknesak ve bağlayıcı bir tanımın oluşturulması, büyük bir
ilerlemeyi ortaya koymaktadır. Asıl mesele, Protokol tarafından oluşturulan hukuki
çerçevesinin anlayışında yatmaktadır. Bu suç haline getirmenin, önleme ve mağduru
korumanın önüne geçmesine ilişkin pragmatik bir örnektir.

16

Karş. Eleonore Kofman/Annie Phizacklea/Parvati Raghuran/Rosemary Sales, Gender and International
Migration in Europe (2000).

17

Karş. Petra Dannecker, Die globalisierte Frau – Frauen als Migrantinnen auf dem globalen Arbeitsmarkt,
in: Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.), Frauen wandern aus: weibliche Migration aus den Ländern des
Südens (2006) S. 4-7, http://library.fes.de/pdf-files/iez/03717-02.pdf (10/2009). Göçte kadınların
sayısının artmasının nedenleri, yerel pazarda karşılanamayan ucuz iş gücüne yönelik artan taleplerdir.
Göçte yerel işçilerden veya erkek göçmenlerden daha değerli olduğundan kadınlar, tercih edilir. Bu
nedenle kadınlar, çoğunlukta mekanik işlerde ya da dikiş işlerinde bilhassa daha uygun görülür. Bu
noktada hizmet sunumlarına ve fuhşa yönelik sürekli artan bir talep ile karşı karşıyadır.

18

UNHCR, Anmerkungen der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte und des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge zum Vorschlag für einen
Rahmenbeschluss des EU-Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 27. Juni 2001, kn. 12.

19

Özellikle Soviyetler Birliği’nin çöküşünden sonraki durum için karş.: Struensee, dn. 1, s. 381.
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Protokol’ün 5. maddesinin 1 fıkrasında her Taraf Devletin bu Protokol’ün 3. Maddesinin
(a) bendinde belirtilen hareketleri kasten gerçekleştirilmesi halinde suçların belirlenmesi
ve muhakeme edilmesi için gerekli kanuni ve diğer önlemleri alacaktır.
Mağdurların Korunmasını düzenleyen maddeler (6- 8. maddeler), göçün önlenmesi (913.maddeler) oldukça soyut ve daha ziyade tavsiye biçiminde formüle edilmiştir.
Protokol’ün 9. maddesinin 2. fıkrasına göre Taraf Devletler, insan ticaretini önlemek ve
bununla mücadele etmek için, araştırma, bilgi ve kitle iletişim kampanyaları ve sosyal ve
ekonomik girişimler gibi önlemleri uygulamak için çaba göstereceklerdir. İnsan ticareti
mağdurlarının özel hayatlarını ve kimliklerini Protokol’ün 6. maddesinin 2. fıkrasına
gereğince “uygun hallerde” ve Taraf devletin kendi iç hukukunun elverdiği ölçüde, diğer
önlemlerin yanı sıra, insan ticaretine ilişkin yargılama işlemlerini gizli yürüterek
korunacaktır. 6. maddenin 3. fıkrasına göre her Taraf Devlet, insan ticareti mağdurlarının
kendi ülkesi içinde bulunduğu sürece, fiziksel güvenliğini sağlaması için bu kişilerin
fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyileşmelerini sağlamak için önlemler alınmasını ve
geçimin sağlaması için maddi yardımın yanı sıra uygun barınma olanağı, yasal haklarına
ilişkin danışmanlık hizmeti ve bilgi verilmesi, Tıbbi, psikolojik olanakların sunacaktır.
Bu durum, insan ticareti mağdurlarının hukuki statüsüne ilişkin olarak bir boşluğa neden
olmaktadır. Bu kişiler kimdir? Biz bu kişileri nasıl buluruz? Ve biz bu kişileri ne zaman
tespit ederiz ve nasıl onların kimliğini koruyabiliriz? Tıbbi bir muamele mevcut mudur?
Psikolojik destek? Uygun ve güvenli bir barınma olanağı? Oturma izni? Çocukların
eğitim imkânına erişimi. Tüm bunlar insan ticareti mağdurları, kendilerini istismar edilen
kişilerden korkmanın yanı sıra ülkenin kamu makamlarından da korkması, bünyesinde
risk taşıyan cevapsız sorular olarak kalmaktadır.
Bu boşluklar, kısmen Avrupa düzeyinde doldurulmaktadır. 1 Şubat 2008 tarihinde
yürürlüğe giren İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi Varşova’da 16 Mayıs
2005 tarihinde kabul edilmiştir20. Hem Almanya hem Türkiye, bu sözleşmeyi
imzalamıştır; ancak bu zamana kadar hala yürürlüğe girmemiştir21. Avrupa sözleşmesi, 4.

20

Sözleşme, 37 AB üyesi devlet tarfından onaylanmıştır: Bunlar; Arnavutluk, Andorra, Ermenistan,
Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Gürcistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldava, Karadağ,
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya,
İsveç, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Ukrayna ve Birleşik Krallık.

21

Dört AB üyesi devlet de Sözleşme’yi imzaladı ancak; hala onaylamadır. Bunlar; Estonya, Yunanistan,
Macaristan ve İsviçre.
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maddesinde insan ticareti kavramını doğrudan BM Protokol’ünün insan ticareti kavramını
tanımlayan 3. maddesinden alarak BM Protokol’ünü takip etmiş; ancak koruma
standartlarının yükseltilmesi ve mağdurların korunmasının güçlendirilmesini
amaçlamıştır22.
Sözleşmenin esasını teşkil eden kısım, suçlara ve bunların takibine ayrılmıştır (IV. ve V.
Kısımlar).
İlk olarak insan ticareti ve bunun mağdurlarının hizmetlerinden
yararlanılması, suç olarak ihdas edilmiştir (Sözleşme’nin 17. vd. maddeleri). Kayda
değer olan ise, sözleşmenin her şeyden önce mağdur korumaya yönelik bağlayıcı
tedbirleri ihtiva etmesidir. Sözleşme’nin özünü oluşturan kısmı, “kadın ve erkek arasında
eşitlik sağlanması bağlamında mağdurun haklarının korunması ve desteklenmesine
yönelik tedbirler” başlıklı üçüncü kısımdır.


Mağdurların belirlenmesi ve özel hayatlarının korunması (10. ve 11. Maddeler):
İnsan ticareti mağdurlarının kaçak bir göçmen ya da suç işlemiş bir kimse olarak
polis veya idari makamlar tarafından bir işleme tabi tutulmasının önüne geçmek
amacıyla tespiti zorunludur.



Zorunlu Destekleyici Tedbirler (10. madde): İnsan ticareti mağdurlarının maddi
ve psikolojik yardım ile topluma uyum sağlamaları için gerekli desteklerin
sağlanması. Öngörülen tedbirler, acil tıbbi yardımlar, gerekli çeviri ve tercüme
hizmetleri, yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve küçüklerin eğitim
sistemine erişimidir.



İstirahat ve düşünme süresi/ İkamet izni verilmesi (13. ve 14. maddeler):
mağdurların, en az 30 gün İstirahat ve düşünme süresi Taraf Devletlerin kamusal
politikalarına göre hakkı bulunmak zorundadır. Taraf Devletler, mağdurlara
istirahat imkânı vermeli, faillerin mağdurlar üzerindeki nüfuzu ortadan
kaldırılmalı ve bu kişilerin kamu makamları ile olası bir işbirliğine karar
verebilecek durumda olması sağlanmalıdır. Şahsi durumu bunu gerektirdiği
sürece ya da hazır bulunması bir ceza soruşturmasında işbirliği bakımında
zorunluluk arz ediyor ise bu kişilerin oturma izinleri uzatılabilir.

Önleyici tedbir olarak (5. ve 6. maddeler: insan ticaretinin önlenmesi ve tedbirler -) Taraf
Devletler, hukuka uygun olarak insanların dışarıda veya içeride dolaşımının sağlanmasına
yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılmaktadır. Böylece daha ucuz bir iş gücüne

22

Ek bilgi (dn. 5), 6 numaralı atıf.
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yönelik yüksek talebe olan destek kabul edilmektedir. Bu şekilde hükümetler ve sivil
toplum kuruluşları tarafından potansiyel insan ticareti mağdurlarını yürütülen
bilinçlendirme kampanyaları ve müşterilerin caydırılmasına yönelik eylemlerle yasadışı
göçmenlik hizmetleri için artan talebi azaltmayı ve aldatma ve yalan vaatleri ortaya
çıkarmayı amaçlamaktadır.
Genel olarak, insan ticareti ile mücadeleyi mağdurun korunması ile bir araya getirmeyi
deneyen iddialı bir hukuki araç öngörülmektedir. Bununla birlikte sözleşmenin
uygulanması, münhasıran kurulmuş bir izleme mekanizması (36. ve 38. maddeler) ile tek
başına sağlanamadığından problemli olarak kalmaya devam etmektedir23.
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin olumlu etkisi ise 2011/36/AB sayılı Yönerge’nin kabul
edilmesinde Sözleşme’nin, hiç kuşkusuz yardımcı olması ve etkili olmasıdır. Yönerge,
mağdurun korunması yaklaşımını esas alarak Avrupa Konseyi’nin yoğun baskıya dayanan
2002/629/JI sayılı çerçeve kararını ortadan kaldırmıştır.
Bununla birlikte geride kalan diğer sorunlar, daha da ciddileşmiştir:
Her şeyden önce İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve 2011/36/AB sayılı
Yönerge ile öngörülen düzenleme mekanizmaları, yalnızca belirli sayıdaki devletlere
yönelik bölgesel gelişmelerdir ki bu, henüz en az derece kötü olanıdır. Devletler Hukuku
tümüyle, henüz tamamlanmamıştır. Avrupa, daha önce çocuk hukuku, kara paranın
aklanması ve ilaç kaçakçılığı alanlarında olduğu gibi bir kez daha önde giden olmayı
istemektedir; ancak biz mevzuatın uyumlu hale getirilmesinin başında bulunmaktayız.
Yönerge’nin uygulanma için son tarih, 6 Nisan 2013 tarihidir. Müteakip tedbirlere
yönelik Avrupa kanunlarının hem insan ticaretinin mağdurlarının ait oldukları ülkeleri
hem de hedef ülkeleri ki mağdurların en azı Avrupa ülkelerindendir kapsayıp kapsamadığı
hala netlik kazanmamıştır.
İkinci ve daha önemli problem, yıllardır Mantra’nın tekrarlanması; ancak bu zamana
kadar somut tedbirleri ortaya koymamız gerçeğinde yatmaktadır. İnsan ticareti, cinsiyete
bağlı bir mesele; bir cinsiyet sorunudur. Tam olarak bu nedenle insan ticareti ile
mücadele tedbirleri, uygun olduğu ölçüde cinsiyet esas alınarak yerine getirilmelidir.

23

İzleme Mekanizması, insan ticareti uzmanlardan oluşturulan bir gruptan meydana gelmektedir. (Group of
Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA), 15 bağımsız uzmandan oluşan
disipline arası bir panel. Bu kişiler, ülke raporları başkaca tedbirler için tavsiyeler ve sözleşmeler ile ilgili
olarak sonuçlarını ortaya koydular. Bir rapora dayanarak komite, Taraf devletlerin GRETA‘nın sonuçların
yerine getirilmesine yönelik muhtemel tedbirlere ilişkin olarak konuşulmuştur.
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“İtme" ve "çekme faktörleri”24, muhtelif alanlara bağlı olarak örneğin seks endüstrisinde,
inşaat sektöründe, tarım ya da ev hizmetlerinde işçilerin sömürülmesinde söz konusu olan
insan ticareti farklılık arz edebilir. En yaygın geçerliliği olan hukuki araçların, cinsiyet
eşitliğine ve ayrımcılık yapılmamasına temel bir endişe olarak vurgu yapması, sorunu
hiçbir şekilde çözmemektedir. Bunun yerine somut tedbirlerin alınması zorunludur. Bu tür
tedbirler, ağırlıklı olarak kadınların faaliyette bulunduğu iş gücü piyasasında tabiiyetin
cinsiyete duyarlı etkileri ile göç ve emek göçü mevzuatının yakından incelenmesinin yanı
sıra koruma tedbirlerinin ayrıntılı bir değerlendirmesini kapsamalıdır.
Nihayetinde mağduru korumaya yönelik tedbirlerin ve önlemlerin hiç biri problemin
esasını çözemediği ortaya çıkmaktadır. Dışarıdan göç alınmasının engelleme çabası,
gerçek probleme değil de “arz kısmına” yoğunlaşıldığı; aşikâr gerçeğin-belirli ülkelerdeki
daha ucuz iş gücüne olan yüksek talebin-görmezden gelindiği sürece başarısızlığa
uğrayacaktır. Sadece baskıcı yaklaşımla değil; aynı zamanda göçü kontrol altında tutan
ve kalkınma politikası ve dış ilişkilerinin seyrinde menşe ülkelere yardımcı olmak üzere
daha fazla yeni programlar oluşturan menşe ülkeler üzerinde tüm önleme çabalarının
yoğunlaşılması yaklaşımı, uluslararası düzeydeki insan ticaretinin hedef ülkelerdeki talep
faktörünü reddetmektedir. Öngörülen bu araçların hiç birisi, her şeyden önce belirli
ülkelerdeki ucuz, savunmasız, sömürüye açık, zayıf işgücü25 için kronik- patolojikyapısal ihtiyaç gerçeği ile yüzleşmemektedir. Bu bağlamda bir örnek, yanlış yönlendirilen
bir yaklaşım sunan Avrupa Birliği’nin insan ticaretine ilişkin yönergesidir. Yönerge’nin
bir kez daha bizatihi cezalandırma üzerinde duran hükmü şöyledir;
“Talebin kırılarak daha etkili bir şekilde insan ticaretinin önlenmesi ve mücadele
edilebilmesi için Taraf Devletler, 2. maddede sömürü araçları olarak ifade edilen
hizmetlerin ilgili kişilerin 2. maddede tanımlanan suçun mağduru olduğunu bilerek

24

Detaylar için bkz: Europol, Trafficking in Human Beings in the European Union, 2011, abrufbar unter:
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/trafficking_in_human_beings_in_the_euro
pean_union_2011.pdf (9/2012), S. 4-6. Als “push factors”, listet der Bericht: (1) high unemployment; (2)
labour market not open to women and gender discrimination; (3) lack of opportunity to improve quality
of life; (4) sexual or ethnic discrimination; (5) poverty; (6) escaping persecution, violence or abuse; (7)
escaping human rights violations; (8) collapse of social infrastructure; (9) other environmental conditions
including conflict and war. Als “Pull factors” werden benannt: (1) improved standard and quality of life;
(2) better access to higher education; (3) less discrimination or abuse; (4) enforcement of minimum
standards and individual rights; (5) better employment opportunities; (6) demand for cheap labour; (7)
demand for commercial sexual services; (8) higher salaries and better working conditions; (9) demand for
workers within the sex industry and higher earnings; (10) established migrant communities/diasporas.

25

Askola, Fn. 1, S. 215.
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kullanılmasının, bir suç olarak ihdas edilmesi amacıyla tedbirler alınmasını dikkate
almalıdır”26.
Bununla birlikte baskıcı yaklaşımın, talebi bir şekilde değiştireceğine yönelik hiçbir kanıt
bulunmamaktadır. İlerleme, yalnızca arz ve talebi karşı karşıya ele alan bütüncül bir
yaklaşım ile elde edilecektir. Her şeyden evvel menşe ülkelerdeki kadınların yaşam
şartlarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler, hukuka uygun göç imkânlarının kadınlar
için mümkün kılınması ile birleştirilmesi gerekir.

26

2011/36/AB,. 18 madde 4. fıkra. Bkz:. 18. maddenin 1. fıkrası: “Taraf devletler insan ticaretinin
mağdurlarının çocukların desteklenmesi ve takip edilmesini güvence altına almak amacıyla 14. maddenin
1. fıkrasında öngörüldüğü üzere insan ticaretinin mağdurlarının refakat edilmeyen çocuklarının şahsi ve
münhasırın durumlarının dikkate alınarak özel tedbirleri almakla yükümlüdür.”
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„Dein Bauch gehört mir!“ – Zwischen strafbarem Schwangerschaftsabbruch und
„Abbruchsnötigung“ - Zu den (neuen) Grenzen der Verfügungsbefugnis am eigenen
(schwangeren) Körper

Dr. Liane Wörner, LL.M. (UW-Madison)
Akad. Rätin a.Z., Justus-Liebig-Universität Gießen

Mein Vortrag heute scheint nicht recht in das hier vorgegebene Muster „Frauenkörper als
Straftatbestand“ passen zu wollen und tut es doch. Es geht mir im Folgenden – anhand
des deutschen Strafrechts – um die Verfügungsbefugnis der Frau über ihren eigenen –
schwangeren – Körper. Es geht mir um durch das Recht gesetzte Grenzen und solche, die
zu setzen sind. Ich spreche über ein Verfügungschaos. Hintergrund ist ein Vortrag unter
gleichlautendem Titel, den ich im Februar dieses Jahres im Rahmen eines
interdisziplinären Projektes meiner Kollegin Dr. Susanne Beck an der Universität
Würzburg gehalten habe.
Auch im Folgenden betrachte ich ein interdisziplinäres Thema aus juristischer Sicht. Ich
kann nicht alle dem Themenkomplex zugehörende Fragen stellen und ebenso wenig alle
aufgeworfenen Fragen umfassend beantworten. Der Jurist muss sich bescheiden. Mir geht
es um die rechtlichen Defizite. Zwangsläufig bewege ich mich in einem
„Normendickicht“, dessen urwaldartige Auswüchse sich nicht auf den ersten Blick
erschließen. Gerade deshalb müssen Fragen erlaubt sein.

A. Einleitung
Denn sonst „sieht es ganz so aus, als wäre uns Utopia viel näher, als irgend jemand es
sich vor nur fünfzehn Jahren hätte vorstellen können“, so Aldous Huxley 1949 in einer
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Neuausgabe über sein Buch „Brave new World“1, indem er Utopia noch 600 Jahre in die
Zukunft verlegt hatte; ein Utopia der Genzucht, wie es auch der Film „Gattaca“ von
Andrew Niccol aus dem Jahr 1997 eindrücklich beschreibt.2
Der „Schrecken“, den auch Huxley meint, besteht in der Verdinglichung des Sinnbildes
unserer Hoffnung, des noch ungeborenen Lebens. Huxley geht es um das
Zukunftsszenario der Ablösung natürlicher Fortpflanzungsprozesse durch reproduktive
Verfahren. 2012 steht eher noch die Frage im Vordergrund, ob natürlicher
Fortpflanzungsprozesse überhaupt beeinflusst werden dürfen, um die Fortpflanzung durch
reproduktive Verfahren anzuregen – etwa mittels In-Vitro-Fertilisation – oder um die
Fortpflanzung zu unterbrechen – etwa mittels Schwangerschaftsabbruchs.
Mit der rechtlichen Einordnung des Schwangerschaftsabbruchs sind dabei seit je her
besondere Schwierigkeiten verbunden. Die Normierung ist von Bewertungen der
Notwendigkeit der Fortpflanzung für die Gesellschaft und der Stellung der Frau in der
Gesellschaft abhängig. „Als Maßnahme der Geburtenkontrolle im Kontext von
Empfängnisverhütung und Kindstötung“ wird der Schwangerschaftsabbruch damit
historisch meist negativ – durch sein Verbot – greifbar.3 Säkular polarisiert sich der
Konflikt (in Deutschland spätestens seit der vollwertigen Anerkennung des Embryos als
Leben mit dem ersten Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 19754) auf die
Positionen „Schwangerschaft als Intimsphäre der Frau“5 – „Mein Bauch gehört mir“6 –
und der „nasciturus als selbständiges menschliches Wesen“7 – „Heiligkeit des Lebens von
der Befruchtung an“8. Also: Dein Bauch gehört mir? (USA: „Pro Choice“<->“Pro Life“)
So lautete auch die Überschrift eines kritischen Artikels in der deutschen
Wochenzeitschrift DIE ZEIT zur derzeit in der Türkei geführten Diskussion um die
Zulassung von Abbruchsmaßnahmen.9
Der im Rahmen der 80ger Jahre Debatte gefundene, zumeist tragfähige Kompromiss auch
im deutsche Abtreibungsstrafrecht (§§ 218 ff. StGB)10 wird nun mit Pränataldiagnostik,
In-Vitro-Fertilisation (IVF), Präimplantationsdiagnostik und den Möglichkeiten zur
Lebenserhaltung „zu früh“ geborener Kinder auf ei-ne harte Probe gestellt. Denn diese
Möglichkeiten haben den Embryo im weitesten Sinne für die Forschung verfügbar und
für Gesellschaft, Schwangere und „Zellspender“ wahrnehmbar gemacht. Die Schwangere
hat das „Schwangergehen“11 verlernt.12 Die Feststellung der Schwangerschaft ist zum
medizinischen Fall verkommen. Die Ungewissheit um den Ausgang in der Geburt ist so
untragbar,
dass
sie
durch
Chromosomenzählung,
Gen-Prüfung
und
Ultraschallvisualisierung und so durch eine informierte Entscheidungsfindung ersetzt
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wird.13 Das Recht reagiert auf die „neuen“ medizinischen Möglichkeiten mit einzelnen
Ge- und Verboten etwa in Sondergesetzen, wie dem deutschen Embryonenschutzgesetz
(ESchG). Eine für zukünftige Fälle – die Schwanger-schaft von Männern, die
Präimplantationsdiagnostik an Embryonen – taugliche Systematisierung ist nicht
erkennbar. Allerorts spricht man vielmehr nur vom Schwangerschaftskonflikt.
Systematisierung ist aber notwendig und Verantwortung des Rechts. Deshalb sollen hier
drei Phasen des Schwangergehens unter-schieden und getrennt in utero und in vitro nach
Beschränkungen von Verfügungsrechten untersucht (B) werden:
I. die Prä-Schwangerschaft und die Rechte an Eizelle und Samen (B.I.),
II. die Pränidationsphase der Schwangerschaft – eigentlich des Embryos – (B.II.) und
schließlich
III. die postnidative Schwangerschaft und der Spätabbruchskonflikt (B.III.).
Erst im Anschluss lässt sich die Frage beantworten, ob der Staat im Falle des
vorgeburtlichen Lebensschutzes zu paternalistischer Übernahme neigt oder besser neigen
sollte und ob sich das Strafrecht als Steuerungsinstrument hierfür eignet (C.). Nur aus
Vereinfachungsgründen spreche in der Regel von der schwangeren Frau, weil jedenfalls
derzeit (noch) die Frauen die Kinder bekommen. Die Männer dürfen sich aber
angesprochen fühlen.

B. Verfügungsrechte am eigenen
vorgeburtlicher Lebensschutz

Körper

beim

„Schwangergehen“

und

Greift das Strafrecht im Sinne eines vorgeburtlichen Lebensschutzes steuernd ein, so
muss sich nicht nur das Ziel des vorgeburtlichen Lebensschutzes selbst als
gesellschaftlich von hinreichendem Gewicht erweisen, sondern gerade der Einsatz des
Strafrechts zur Erreichung des Ziels geeignet sein und die damit verbundene
Einschränkung für die Normadressaten – Eltern und Ärzte – jeden-falls zumutbar sein.
Die Rechtssphären sind abzugrenzen.

I. Eizelle und Samenzelle in der Präschwangerschaft
Vor Eintritt der Schwangerschaft und in vivo ist es jedem freigestellt, mit seinen eigenen
Eizellen bzw. Samenzellen nach Belieben zu verfahren, soweit sie im eigenen Körper
natürlich erzeugt, transportiert und schließlich „ausgeschieden“ werden. Natur ist von
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sich aus auf Verschwendung ausgelegt. Das Selbstbestimmungsrecht wird nicht
beschränkt.
Rechtliche Schwierigkeiten können frühestens auftreten, wenn der natürliche
Verschwendungsprozess von außen beeinflusst wird. Solange die Hormone nur stimuliert
werden, um Ei- oder Samenzellen zur Entnahme zu gewinnen, ist das rechtlich noch
unproblematisch. Die lege artis Behandlung mit Einwilligung des Patienten ist jedenfalls
rechtmäßig.14 Werden die Ei- und/oder Samenzellen aber von ihrem natürlichen Umfeld
(Organismus) getrennt und in ein Reagenzglas verbracht – in vitro –, beginnen die
Probleme. Der Zivilrechtler stellt die Eigentumsfragen: „Wem gehört das Ei?“, der
Strafrechtler fragt schon jetzt nach dem Lebensschutz.
In Deutschland befasst sich § 1 des für den in vitro Schutz geschaffenen Embryonenschutzgesetz (ESchG) 199015 mit der Verwendung von Ei- und Samenzellen. Es
schützt16 auch schon die unbefruchtete Eizelle vor der Übertragung auf eine fremde Frau
– verbietet also die heterologe Eizellspende. Die heterologe Samenspende, also die
Übertragung von Samenzellen von einem anderen als dem Ehemann oder Lebenspartner
der Frau, deren Eizelle zu befruchten ist, bleibt aber straffrei. 17 Während also der
Samenzellenspender, seine Samenzellen verschwenden darf, ist die Verfügungsbefugnis
der Eizellenspenderin auf die Verwendung in ihrem Spenderorganismus beschränkt. Der
Gesetzgeber wollte damit die Möglichkeit einer gespaltenen Mutterschaft verhindern. 18
Die Begründung ist schief, denn das deutsche ESchG verbietet zwar ausdrücklich die Eizellspende aber nicht die Embryospende nach Kernverschmelzung:19 wenn nur bei der
Befruchtung kein anderer Vorsatz besteht „als eine Schwangerschaft bei der Frau
herbeizuführen, von der die Eizelle stammt“20.
– Bleibt also (zufällig) eine (befruchtete) Eizelle übrig, der sonst nur das Schicksal der
dauerhaften Kryokonservierung droht, ist die (frühe) Embryoadoption jedenfalls
denkbar.21 Und wird die Schwangerschaft beim Mann auch in der medizinischen Praxis
möglich, so gebietet das deutsche Recht selbst nach der weitesten Auslegung nur, dass im
Fall bestehender Transsexualität dem Mann die eigene Eizelle eingepflanzt wird. 22 Das
Verwenden von eigenen Samenzellen schreibt es (auch in Deutschland) nicht vor. –
Der Bundestag hatte dies freilich nicht im Blick, sondern wollte vielmehr jede Form der
gespaltenen Mutterschaft verbieten, denn – ich zitiere – das „Risiko negativer
Auswirkungen … [kann] nicht in Kauf genommen werden.“23 Diskutiert wird aktuell im
Anschluss an eine Entscheidung des EGMR vom Nov. 201124, ob das
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Embryonenschutzgesetz zu ändern ist und die Frau die Verfügungsbefugnis über ihre
Eizelle zurückerhält.
Zwei österreichische Paare hatten vor dem EGMR vorgetragen, dass das in Österreich
geltende Verbot der Eizellspende und der Samenzellspende gegen das
Diskriminierungsverbot i.V.m. dem Recht auf Privat- und Familienleben (Art. 14, 8
EMRK) verstoße.25 Der EGMR hielt das österreichische Verbot zwar für noch zulässig.
Er verwies allerdings darauf, dass der nationale Gesetzgeber, die schnell voranschreitende
Entwicklung der Wissenschaft und Medizin zu beachten habe und sich unter den
Vertragsstaaten eine klare Tendenz abzeichne, die Spende von Gameten für eine In-VitroFertilisation
gesetzlich
zuzulassen.26
Statt
strafrechtbewehrter,
das
Selbstbestimmungsrecht beschränkender Vorschriften, wird dann der Weg frei für andere
gesellschaftliche Steuerungen, etwa Abstammungsregelungen und Adoptionsvorschriften.
II. Pränidative Schwangerschaft und pränidativer Embryo
Ändern sich die Verfügungsbefugnisse über Körper und/oder Embryo nun mit der
Befruchtung der Eizelle in utero (1.) oder in vitro (2.) in der pränidativen Schutzphase,
also vor der Einnistung des Embryos im Mutterleib?

1. Pränidativer Schutz intrauterin
Üblich ist sicher noch die in utero Schwangerschaft. Schaut man ins deutsche Recht
überrascht, zunächst, dass das ESchG zwar die Ei- und Samenzellen in vitro auch schon
vor der Befruchtung schützt, nicht aber den Embryo in utero vor der Nidation. Der
Abbruch beim Schwangergehen vor der Nidation ist nicht strafbar.27 Das lässt sich
biologisch-medizinisch, philosophisch-theologisch und juristisch begründen.28 Auch im
deutschen Gesetzgebungsprozess war man sich hierüber einig.29 Kriminalpolitisch zeigt
sich nämlich, dass strafrechtlicher Schutz in der Frühphase des Schwangergehens bis zur
Nidation überhaupt nur unter „Eindringen in die intimsten Persönlichkeitsbereiche“ der
betroffenen Frau möglich ist. Die Schwangerschaft ist zu diesem Zeitpunkt weder
objektiv beweisbar noch für die Frau subjektiv erfahrbar.30
Die Verfügungsbefugnis der Frau wird aber dann beschränkt, wenn vor der Nidation
Embryonen entnommen und zu Forschungszwecken oder zur Stammzellgewinnung
verwendet werden sollen.31 Das bedeutet, der vor der Nidation entnommene Embryo, der
noch entwicklungsfähig ist, wird im Sinne des ESchG als lebend und schutzwürdig
angesehen. Seine Entnahme durch den Arzt32 und seine anschließende Vernichtung33 wird
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bestraft.34 Denn mit der Entnahme wird der schutzwürdige Embryo für Forschung und
Wissenschaft zugänglich und damit schutzfähig: Seine Existenz wird objektiv beweisbar
und subjektiv erfahrbar.
Ist der entnommene Embryo aber nicht mehr entwicklungsfähig ist oder führt der Eingriff
zum Abgang eines abgestorbenen Embryos, entfällt die Strafbarkeit. Die intrauterine
Vernichtung eines pränidativen Embryos – polemisch übertragen der „pränidative
Embryozid“ – ist damit straffrei, da der Embryo dann bereits vor der Entnahme nicht
mehr entwicklungsfähig ist und vom ESchG nicht mehr erfasst wird.35
Die mit der extrakorporalen Erzeugung von Embryonen – in vitro – ermöglichte
Wahrnehmung und die hieran anknüpfende Schutzfähigkeit vor missbräuchlicher
Verwendung macht also vor der intrauterinen Schwangerschaft nicht Halt. Die
Verfügungsbefugnis der Frau über ihren eigenen Körper wird damit bereits zu einem
Zeitpunkt beschränkt, indem sie selbst noch nicht wahrgenommen hat, dass sie
schwangergeht, wider ihrer natürlichen Empfindung also.

2. Pränidativer Embryonenschutz in vitro
In vitro (im Reagenzglas): Hier spricht man von pränidativem Schutz, weil der Embryo
grundsätzlich mit dem Ziel der Herbeiführung einer Schwangerschaft extrakorporal
erzeugt wird und sich daraus pränidativer Schutzbedarf vor Mani-pulationen36 ergibt. In
Deutschland dient eben diesem Schutz das 1990 in Kraft getretene ESchG.37 Der
schutzbedürftige Embryo ist schutzfähig,38 weil er in vitro gehalten und von seinem
Spender getrennt ist. Dem Embryo in vitro wider-fährt deshalb auch größerer rechtlicher
Schutz als dem Embryo in vivo.39 Dabei geraten aber die Rolle der Frau – wie auch des
Mannes – aus dem Blickfeld.40 Beide werden zu „Rohstofflieferanten“ unter der
Kontrolle medizinischer und politischer Institutionen und drohen gar, unter „sozialen
Selektionsdruck“ zu geraten.41 Sigrid Graumann und Ingrid Schneider formulierten schon
2005 zwei biomedizinische, biopolitische Haupttendenzen:
(ich zitiere) „Zum einen besteht die Tendenz zur Optimierung diagnostischer Verfahren,
die der Vermeidung von Kindern mit "Fehlbildungen" und unerwünschten genetischen
Anlagen dienen. Zum anderen … [wird] der menschliche Körper einschließlich seiner
reproduktiven Potenziale zunehmend zur Ressource für die biomedizinische Forschung
und Praxis …. … Frauen sind mit ihren Körpern eng in diese Entwicklung verwoben,
weil sie als Nutzerinnen von Kinderwunsch-Behandlung und vorgeburtlicher Diagnostik
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eine »gate keeping«-Funktion42 haben und weil ihnen die Verantwortung für die
Inanspruchnahme der Verfahren zugewiesen wird.“43

Dazu drei Beispiele aus Deutschland:
1. Auch das deutsche ESchG kann extrakorporale Embryonen nur deshalb schützen, weil
„Zellspender“ Ei- und Samenzellen zur „künstlichen“ in vitro Befruchtung zur Verfügung
stellen. Der „Zellspender“ steht also am Ausgangspunkt. Paternalistisch zum Schutz der
Eizellenspenderin verbietet der Gesetzgeber gespaltene Mutterschaften44 und
Ersatzmutterschaften45, er beschränkt übermäßige Mehrlingsgeburten,46 und er regelt den
Verbleib überzähliger Emb-ryonen47, um der Spenderin damit verbundene Folgen
möglichst zu ersparen. Allerdings erkennt der deutsche Gesetzgeber die Nöte der
Eizellenspenderin und nimmt sie selbst in der Regel von der Strafbarkeit aus (§ 1 Abs. 3
ESchG), weil er davon ausgeht, dass sowohl Spender als auch Spendenempfänger „nicht
selten aus altruistischen Gründen“ handeln und die „negativen Folgen des Missbrauchs in
ihrer vollen Tragweite“ nicht „zu erkennen vermögen“.48 Doch diese persönliche
Straffreistellung ist kaum geeignet, der in der Not befindlichen Spenderin oder
Spendenempfängerin die Entscheidungslast über den Umgang mit aus ihren Eizellen
befruchteten Embryonen zu nehmen. Das Gegenteil scheint der Fall. Die Straffreistellung
wird sogar als soziale Last oder Pflicht empfunden, etwaig überzählige Embryonen zur
Verfügung zu stellen bzw. an-zunehmen. Ihre Rolle als „ethische Torwächterin“ wird
gestärkt.
2. Die grundsätzliche Freiheit der Verfügung über die eigenen Eizellen und Embryonen
führt dabei folgerichtig sogar zu einer Verdinglichung der betroffenen Embryonen. So
entschied das OLG Rostock 2010,49 dass bereits vor dem Todeszeitpunkt des Mannes mit
dessen Samen imprägnierte Eizellen nicht in den Anwendungsbereich der verbotenen
„Post-Mortem“-Befruchtung fallen50 und vor allem, dass die imprägnierten Eizellen im
Eigentum der Eizellenspenderin stehen und sie deshalb ihre Herausgabe verlangen darf.51
Noch lassen sich die Folgen der Entscheidung nur erahnen. Nimmt die Zahl der Soldaten
und deren Ehefrauen zu, die sich vor einem Auslandseinsatz imprägnierte Eizellen nur für
den Fall kryokonservieren lassen, dass der Auslandseinsatz tödlich endet?52 Verlangen
bald auch in anderen Fällen „Zellspender“ die Herausgabe ihres kryokonservierten
Eigentums, um damit gegebenenfalls im Ausland in Deutschland verweigerte
Fortpflanzungstechniken anzustrengen? Auch hier wieder liegt die Verantwortung für die
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Inanspruchnahme der medizinisch assoziierten Verfahren bei der „Zellspenderin“ in der
Rolle als „ethische Torwächterin“.53
3. Aus der Sicht der Zellspender aber auch aus der Sicht der handelnden Mediziner geht
man in einem weiteren die Verfügungsbefugnisse betreffenden Fall nun vielleicht den
richtigen Weg: bei der Präimplantationsdiagnostik (PGD).
Hintergrund bildet ein vom Bundesgerichtshof (BGH) 2010 entschiedener Fall über die
Strafbarkeit durchgeführter Präimplantationsdiagnostik in drei konkreten Fällen mit
schwerwiegenden Erbkrankheiten (Chromosomenanomalien) belasteter Paare.54 Der
behandelnde Mediziner hatte sich nach dem ersten Fall selbst angezeigt, nachdem er in
vitro am 5. Tag nach der Befruchtung mittels einer Blastozystenbiopsie, bei der dem
Blastozysten (Embryo im Stadium einige Tage nach der Befruchtung) pluripotente, d.h.
nicht zu einem lebensfähigen Organismus entwicklungsfähige Trophoblastzellen
entnommen werden, die entnommenen Trophoblastzellen auf Chromosomenaberrationen
hin untersucht hatte. Die Untersuchung diente dem Zweck, nur Embryonen ohne
genetische Anomalien übertragen zu können. Wenig überraschend ließen sich die
Eizellenspenderinnen jeweils nur die Embryonen mit negativem Befund übertragen,
während jene mit positivem Befund abstarben. Bis zur Entscheidung des BGH hatte man
darin eine strafbare Befruchtung zum Zweck der Diagnose (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG) und
ein strafbares Wegschütten geschädigter Embryonen gesehen (§ 2 Abs. 1 ESchG), so
auch das KG Berlin.55, 56
Der BGH hat dem nun am 6. Juli 2010 widersprochen. Eine strafbare Verwendung der
menschlichen Embryonen liege nicht vor, sondern nur eine Verwendung der
pluripotenten Trophoblastzellen.57 Auch das Liegenlassen der geschädigten Embryonen
sei kein „Verwenden“.58 Außerdem, so der BGH, war es dem Arzt „weder möglich noch
zumutbar“, die Embryonen nach Bekanntwerden einer Schädigung „gegen den Willen“
der Eizellenspenderin auf diese zu transfe-rieren.59 Die Entscheidung des BGH machte
noch einmal deutlich, dass die damals geltende Rechtslage als „Zeugung auf Probe“
maßgeblich der Eizellenspenderin die Entscheidung überlassen musste, ob sie Eizellen
spendet und sich diese nach Befruchtung wieder einsetzen lässt. Damit hinterließ die
BGH Entscheidung einen Bereich straffreier Manipulation an Embryonen, der auch als
umfassende Zulässigkeit von präimplantativen Maßnahmen verstanden werden konnte. 60
Die Politik reagierte schnell und verabschiedete im Bundestag im Juli 2011 den
Gesetzentwurf61, der im Dezember 2011 als Präimplantations-diagnostikgesetz –
PräimpG - in Kraft getreten ist.62
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Danach ist eine PID bei Strafe verboten und nur im Ausnahmefall, nämlich dann zulässig,
wenn eine genetische Disposition eines der Elternteile vorliegt, die das hohe Risiko einer
schwerwiegenden Erbkrankheit beinhaltet oder wenn eine Tot- oder Fehlgeburt droht (§
3a ESchG).63 Allerdings darf die PID – und das ist im hiesigen Kontext entscheidend –
nur „nach Aufklärung und Beratung – vor Einholung der Einwilligung – zu den
medizinischen, psychischen und sozialen Folgen der von der Frau gewünschten
genetischen Untersuchung von Zellen der Embryonen“ (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 ESchG)
erfolgen und „nachdem eine interdisziplinär zusammengesetzte Ethikkommission an den
zugelassenen Zentren für PID die Einhaltung der Voraussetzungen (Abs. 2) geprüft und
eine zustimmende Bewertung abgegeben hat“ (§ 3a Abs. 3 Nr. 2 ESchG).64 Im Fall der
PID kommt also nun der Staat in paternalistischer Übernahme den „Zellspendern“ zur
Hilfe und sieht eine umfassende „Beratung über die medizinischen, psychischen und
sozialen Folgen vor.“ Auch die Letztentscheidung überlässt er nicht mehr der
Eizellenspenderin, sondern einer hierfür eingesetzten Ethikkommission.
Weil das Gesetz also bisher nur auf einzelne geschaffene medizinische Möglichkeiten
reagiert hat, verbleibt aus verfassungsrechtlichen Gründen der Selbstbestimmung
teilweise dem Zellspender (maßgeblich der Mutter) die volle Verfügungsbefugnis,
teilweise wird sie allein zum Schutz des Zellspenders beschränkt, teilweise zum Schutz
des ungeborenen Lebens. Systematik ist nicht erkennbar.

III. Postnidative Schwangerschaft in utero und Ektogenese
Der Schutz nach dem ESchG endet für den Embryo mit dem Abschluss der Nidation. Ab
diesem Zeitpunkt untersteht der Schutz des pränatalen Lebens dem
Abtreibungsstrafrecht.65 Das pränatale Leben ist auch Schutzgut der in die all-gemeinen
Lebensschutzvorschriften eingebetteten Vorschriften. Das folgt aus dem
verfassungsrechtlich garantierten Lebensrecht Ungeborener.66 Die Ausrichtung der
Vorschriften allein auf den Lebensschutz des ungeborenen Lebens ist dabei eine relativ
junge Entwicklung in der Geschichte des Abtreibungsstraf-rechts und kann erst seit dem
Ende des 2. Weltkriegs als gesichert gelten, während zuvor eher die Sicherung der
Nachkommenschaft, die Seele des Ungeborenen und bevölkerungspolitische Interessen
im Vordergrund standen.67
Die Ausrichtung des Abtreibungsstrafrechts als Lebensschutzrecht stößt nun aber auf das
Problem, dass postnidativ das Schicksal des Ungeborenen bis zu seiner Lebensfähigkeit
untrennbar mit dem Schicksal der Schwangeren verbunden ist und „faktisch“ bis zur
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Geburt vollständig von der Bereitschaft der Schwangeren zur Rücksichtnahme abhängt. 68
Jene Abhängigkeit scheint nur mit einer vollständigen Ektogenese zu entfallen und macht
diese wohl auch deshalb für die Forschung so spannend.69

1. Schutz in utero
Die Schutzmöglichkeiten des Staates enden damit postnidativ in utero an der Grenze der
körperlichen Integrität der schwangeren Frau und ihrer Menschen-würde.70 Der „strenge
pränidative Embryonenschutz“ und der nur „lückenhafte postnidative Lebensschutz durch
das (deutsche) Abtreibungsstrafrecht“ stehen aber nicht im Widerspruch, weil der
Embryo die „nüchterne Laboratmosphäre“ nun gerade verlassen und gegen den
„behausten“ Schutz der Gebärmutter unter Aufbau auch gerade biologischer, sozialer und
emotionaler Beziehungen eingetauscht hat.71 Eine strafrechtliche Regelung über ein
Verbot des Schwanger-schaftsabbruchs ist somit auf die Mitwirkung der Schwangeren
beim Schutz des pränatalen Lebens angewiesen.72 Sie muss im Rahmen ihres
Selbstbestimmungsrechts jedenfalls soweit frei über ihren Körper verfügen dürfen, wie
das werden-de Leben im Mutterleib von ihren Entscheidungen (noch) nicht betroffen ist.
Von der Schwangeren kann nicht mehr verlangt werden, als von jedem anderen
Individuum.
Wird aber dem Lebensschutz des nasciturus selbst im Verhältnis zur Schwangeren
Wirkkraft verliehen, etwa indem der Gesetzgeber einen Schwangerschaftsabbruch
grundsätzlich verbietet, so wird der werdenden Mutter die grundsätzliche Rechtspflicht
auferlegt, das Kind auszutragen.73 Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) führt hierzu
aus, dass die „Grundrechte der Frau … gegenüber dem grundsätzlichen Verbot des
Schwangerschaftsabbruchs nicht durch[greifen]“ können, weil sie nicht „so weit tragen,
dass die Rechtspflicht zum Austragen des Kindes von Grundrechts wegen – auch nur für
eine bestimmte Zeit – generell aufgehoben wäre“. Ein Ausgleich, der sowohl den
Lebensschutz des nasciturus gewährleistet als auch der schwangeren Frau ein Recht zum
Schwangerschaftsabbruch einräumt, ist damit nicht möglich.74 Der eigentliche
„Schwangerschaftskonflikt“75 entsteht mithin, indem die Rechtspersönlichkeit des
ungeborenen Lebens gegenüber der Schwangeren anerkannt wird. Die
Verfügungsbefugnis der Schwangeren über ihren eigenen Körper wird beschränkt,
NICHT paternalistisch zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Darüber hinaus kann der Staat die notwendige Mitwirkung beim Lebensschutz des
Ungeborenen aber nicht in allen Fällen von der Schwangeren verlangen und muss

200

„Dein Bauch gehört mir!“ – Zwischen strafbarem Schwangerschaftsabbruch und „Abbruchsnötigung“ Zu den (neuen) Grenzen der Verfügungsbefugnis am eigenen (schwangeren) Körper –
Dr. Liane Wörner, LL.M. (UW-Madison)

Regelungen vorhalten, die jedenfalls ausnahmsweise auf beachtenswerte Belange der
Schwangeren in irgendeiner Form Rücksicht nehmen.76 Das deutsche
Abtreibungsstrafrecht tut dies – insoweit wirklich77 – in abgestufter Form, nach Albin
Eser in einer „kombiniert-abgestuften Beratungs- und Indikationsre-gelung”78, mittels
einer beratenden Fristenlösung bis zur 12. Woche (in § 218a Abs. 1 StGB), mittels eines
den Abbruch rechtfertigenden Indikationsmodells (in § 218a Abs. 2 und Abs. 3 StGB)
sowie mittels Vorschriften zur persönlichen Befreiung von der Strafbarkeit für die
Schwangere bei Abbruch nach Beratung bis zur 22. Woche (in § 218a Abs. 4 StGB) bis
hin zum Absehen von Strafe (gem. § 218a Abs. 4 S. 2 StGB) und Strafmilderungen für
die Schwangere (gem. § 218 Abs. 3 und 4 StGB).

(a) ab Nidation bis 12. Woche: Abbruch mittels Fristenlösung
Ein echtes Interessenabwägungsmodell findet sich in § 218a Abs. 1 StGB. Da-nach
verwirklicht den Tatbestand des Schwangerschaftsabbruchs nicht, wer nach einer
ergebnisoffenen Beratung die Schwangerschaft innerhalb der ersten 12 Wochen seit der
Empfängnis abbricht.79 Teilweise wird sie als die praktisch wichtigste Norm des
Abtreibungsstrafrechts bezeichnet, denn sie dürfte wohl tatsächlich die Grundnorm des
strafbaren Schwangerschaftsabbruchs, § 218 StGB, bis „an die Grenze der justiziellen
Inexistenz“ verdrängen.80 Die meisten Schwangerschaften werden in den ersten 12
Wochen abgebrochen, 107.852 im Jahr 2010.81 Allerdings konstruierte der deutsche
Gesetzgeber hier vor dem Hintergrund verfassungsrechtlicher Entscheidungen eine
Notlösung: den tatbestandslosen aber rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch nach
ergebnisoffener Beratung innerhalb der ersten 12 Wochen nach Empfängnis.82 Das
Hauptproblem besteht dabei darin, dass in der so vom Gesetzgeber allein zum Schutz des
ungeborenen Lebens „verschriebenen Arznei“ die Schwangere und der abbrechende Arzt
nur als „mögliche Nebenwirkungen“ ausgeworfen sind.
Das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren wird deshalb eingeschränkt,83 weil sie sich
beim Abbruch der Schwangerschaft in den ersten 12 Wochen nicht rechtmäßig verhalten
kann, es sei denn, es liegt zusätzlich eine besondere a-typische Notlage oder eine
rechtfertigende Indikation vor.84 Darüber hinaus kann sie auch die Tatbestandslosigkeit
nur bewirken, wenn sie sich einer ergebnisoffenen Beratung unterzieht. Die Beratung
wird damit zur crux, sie ist der Inbegriff paternalistischer Übernahme, denn – so das
BVerfG 1975 – den Staat trifft die „Schutzpflicht … gegenüber jedem ungeborenen
menschlichen Leben“, selbst wenn die Pflicht der Frau, das Kind auszutragen, im
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Rahmen der Zumutbarkeit begrenzt ist, „durch Rat und Hilfe der Frau beizustehen und sie
dadurch womöglich doch für das Austragen des Kindes zu gewinnen ….“85 Knüpft der
Gesetzgeber aber an das Fehlen der Beratung die tatbestandliche Verwirklichung des
strafbaren Schwangerschaftsabbruchs, ohne den beratenen Schwangerschaftsabbruch
auch für die Beratene rechtmäßig zustellen, verfehlt die Beratung jedenfalls aus Sicht der
Schwangeren ihr Ziel.
Denn wie soll sich jemand ergebnisoffen zum Austragen des Kindes gewinnen lassen, der
über die Rechtswidrigkeit einer Abbruchshandlung aufgeklärt wird, für die er selbst die
Kosten tragen86 und die etwaigen physischen und psychischen Folgen87 ertragen muss.

(b) Schutz ab Nidation bis Geburt: Abbruch mittels Indikationslösung
De lege lata erlaubt darüber hinaus das Vorliegen einer kriminologischen Indikation bis
zur 12. Woche und das Vorliegen einer medizinisch-sozialen Indikation bis zur Geburt
den
rechtmäßigen
Schwangerschaftsabbruch
als
notlagenähnlichen
Rechtfertigungsgrund.88 Das gesamte Notlagendilemma zeigt sich da-bei beim (bis zur
Geburt) möglichen rechtmäßigen Schwangerschaftsabbruch aufgrund medizinischsozialer Indikation. Hier hat sich die Abschaffung der ehemals getrennt geregelten
embryopathischen Indikation „als Schuss ins eigene Bein“89 erwiesen:
Bis 1995 war es in Deutschland erlaubt, eine Schwangerschaft wegen einer
schwerwiegenden Erkrankung der Leibesfrucht (aus embryopathischen Gründen also) bis
zur 22. Woche abzubrechen.90 Diese Regelung wurde aus verfassungs-rechtlichen
Gründen der Gleichbehandlung und auf Druck von Behindertenverbänden mit dem
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) vom 21.08.199591
abgeschafft. Seither ist es aber zulässig, Schwangerschaften bis unmittelbar vor dem
Einsetzen der Eröffnungswehen abzubrechen, um die Geburt eines gesundheitlich
geschädigten Kindes im Interesse des Lebens und der Gesundheit der Schwangeren zu
vermeiden (Notlage). Hinter der Gesetzesänderung stand der gute Wille, jede
Diskriminierung und ungerechtfertigte Ungleichbehandlung behinderter Menschen zu
vermeiden.92 Nicht bedacht wurde, dass auch bei der ehemals embryopathischen
Indikation nicht die Behinderung des ungeborenen Kindes selbst, sondern die hieraus für
die Schwangere entstehende Zwangssituation den Grund eines Abbruchs bildeten.93 Mit
der Ergänzung des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG) 1995
der „Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der
Schwangeren“ werden aber diese Fälle nun der medizinisch-sozialen Indikation
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zugeschlagen.94 Der Schwangerschaftsabbruch ist rechtmäßig, wenn die Vorstellung ein
in der Gesundheit geschädigtes (behindertes) Kind zu haben, bei der Schwangeren zu
Depressionen mit Suizidgefahr führt und so die gegenwärtige Gefahr der
schwerwiegenden
Beeinträchtigung
des
körperlichen
oder
seelischen
95
Gesundheitszustandes der Schwangeren beinhaltet. Die Folge sind noch 462 sogenannte
Spätschwangerschaftsabbrüche 2010.96
Die Schwangere ist also zum Schutz des ungeborenen Lebens verpflichtet. Zu deshalb
notwendigen Verfügungsbeschränkungen tritt im Schwangerschaftsverlauf noch die
Verantwortung um das Haben des Kindes. Die sozialwissenschaftliche Diskussion, ob
eine Frau das Haben eines gesundheitsgeschädigten Kindes mit allen damit für die
Gesellschaft verbundenen Folgen überhaupt noch verantworten kann, ist längst eröffnet,97
und wird von Frauen als „Abbruchsnötigung“ empfunden.98 „Ethische Torwächterin“ ist
sie damit auch hier,99 nur steht ihr keine Ethikkommission zur Seite. Die zum 1. Januar
2010 in Deutschland beschlossenen Änderungen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes
(SchKG)100 sollten hier Abhilfe schaffen. Doch sie sehen nur eine neuerliche Aufklärung
und Beratung in besonderen Fällen (§ 2a SchKG neu) bei Mitteilung der Diagnose vor.
Die Durchführung der Beratung muss die Schwangere sogar schriftlich bestätigen, bevor
sie vom Arzt eine zum Abbruch berechtigende Indikationsfeststellung erhält. Aus
ärztlicher Sicht werden die Neuerungen deshalb freilich positiv aufgenommen, denn sie
ermöglichen ihnen ein Mehr an Beratung und an Bedenkzeit101 und ein weniger an
Verantwortung. Für die betroffenen Frauen bedeutet die weitere Beratung eine weitere
Belastung und Beschränkung ihrer Verfügungsrechte.102 Die Regelung assoziiert, dass
Frauen „leichtfertig abtreiben“ und zumindest – so das Gesetz – 3 Tage darüber
nachdenken sollten.103 Tatsächlich wird der Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft
so jedenfalls weiter individualisiert.104
2. Extrauteriner Schutz ab Lebensfähigkeit und Ektogenese
Löst nun eine umfassende Einführung der Ektogenese durch Beseitigung der
„Nebenwirkung Frau“ die Probleme? Sie ist aus dem Bereich der Spekulation in den
Bereich der Wahrscheinlichkeit gerückt und wird dem Mensch die Freiheit eröffnen, sich
zu entscheiden, ob er seine Nachkommenschaft intrauterin zeugen und austragen möchte
oder die „Aufzucht in einem künstlichen Milieu“ bevor-zugt.“105 Das beinhaltet aber im
Besonderen die ethische Verantwortung im Umgang mit dem noch ungeborenen Leben,
dass hier – wie der pränidative Embryo in vitro – dem natürlichen Umfeld entzogen ist.
Diese „vorübergehende Laborsituation“ ist aber auf die Eingliederung in das natürliche
Umfeld der Gesellschaft (Familienverhältnisse nach der Geburt) angelegt und muss daher
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die Selbstbestimmungsrechte der betroffenen Eltern als Zellspender ebenso berücksichtigen.

C. Status Quo / Forderungen für eine Verfügungsbefugnis am eigenen Körper beim
Schwangergehen
Die Untersuchung der einzelnen Phasen des Schwangergehens von der PräSchwangerschaft bis zum Spätabbruchskonflikt hat gezeigt, dass die (straf)rechtlichen
Vorschriften de lege lata eher auf einzelne Lebenssachverhalte reagieren als eine
grundsätzliche Struktur für die Verfügungsbefugnisse zu verfassen.
Strafrecht ist grundsätzlich „retrospektiv und unbeweglich“.106 Das Ergebnis ist ein „Auf“
und „Ab“ damit verbundener Verfügungsgewalten im Schwangerschaftsverlauf. Das
Strafrecht sieht den „Lebensschutzwald“ vor lauter „selbst-bestimmten Bäumen“ nicht.
Ein einheitliches Schutzkonzept ist nicht erkennbar. Im Bereich des vorgeburtlichen
Lebensschutzes spielen dagegen neue Entwicklungen der Biotechnologie – von der
extrakorporalen Embryonenerzeugung über die Präimplantationsdiagnostik zur
ausgefeilten Pränatalsorge und -programmierung – eine erhebliche (immer
entscheidender werdende) Rolle. Die Biotechnologie ist „zukunftsorientiert“, über ihre
Gefährlichkeit für den einzelnen Menschen, für das einzelne Leben, besteht Unklarheit,
über ihre „Bewertung … ist sich die Gesellschaft [noch] uneinig“.107 Will sich das
Strafrecht nicht vollständig aus Biotechnologie zurückziehen, sondern seine Aufgabe als
gesellschaftliches Steuerungsinstrument ernst nehmen, so ist damit notwendig auch ein
Umdenken verbunden: weg vom individuellen Schutzgut hin zu konkret betroffenen
Interessen und konfliktären Grundrechten. Das bedeutet weder, dass der
Rechtsgüterschutz überholt ist, noch dass das Strafrecht notwendig als bloß abstraktes
Gefährdungsstrafrecht in der Vorverlagerung verkommen muss, sondern nur, dass sich
bei zukunftsorientierten Entwicklungen, wie der Biotechnologie, einzelne konkrete
Schutzgüter und Interessen weniger deutlich ausfindig machen lassen und zusätzlich
etwaig auch konträre konkrete Interessen und Rechte miteinander in Ausgleich zu bringen
sind.
So hat sich der Strafgesetzgeber im Gesamtbereich des Pränatalschutzes mit Entstehen
der Zugriffsmöglichkeiten auch auf den frühen pränidativen Embryo auf sein bewehrtes
vorgeburtliches Lebensschutzkonzept verlassen und die Rechte des nasciturus gestärkt. 108
Den Schwangerschaftskonflikt hat er damit nicht zuletzt bis in das präimplantive Stadium
vorverlagert. Die Verfügungsbefugnisse der Schwangeren und Zellspender erscheinen in
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dieser Gesetzgebung eher als teils erwünschte, teils unerwünschte Nebenwirkungen,
wenn sie die Zellspender zu Eigentümern ihrer Zellen erheben und ihnen die ethischmoralisch zu vertretende Letztentscheidung über Zellenverwendung und Foetus
überantworten.
Die unter gleichzeitiger Abnahme von Verfügungsbefugnissen überforderte Frau wird mit
Barbara Duden „zum überwachungs-, beratungs- und entscheidungs-bedürftigen Umfeld
eines in ihr ablaufenden, weitgehend selbständig gedachten Prozesses.“109
Ein einheitliches Schutzkonzept dürfte sich im Zeitalter der Biotechnologie, hier spürbar
als Entkoppelung des Embryo von seinem natürlichen Umfeld, nicht allein auf
strafbewehrte Verfügungsverbote und Beratungspflichten verlassen, sondern sollte sich
umfassend der Notlagen der Lebensentwicklung für Embryonen, Zellspender,
Schwangere und Gesellschaft verschreiben, etwa wie es mit dem Einsatz von
Ethikkommissionen zur Anwendung von PID-Verfahren nunmehr geschehen und an
anderen Stellen etwa zur Abstammung und zu Adoptionsregeln zu fordern ist. Vielleicht
kann man dann doch wieder vom Zu-stand „guter Hoffnung“ sprechen.
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Saygıdeğer Katılımcı Bay ve Bayanlar,
Sevgili Bengi ve Adem,
Benim bugün yapacağım sunumun aslında, içerisinde yer aldığı bu bilimsel toplantının
temel çalışma alanını oluşturan “Bir Suç Tipi Olarak Kadın Bedeni” konusuna tam olarak
dahil olduğunu söylemek pek mümkün değil. Simdi sizlere aktaracağım çalışmanın
konusu, alman ceza hukuku öğretisi ışığında, hamile kadının kendi bedeni üzerinde sahip
olacağı tasarruf yetkisinin sınırlarıdır. Bu sınırlara ilişkin değerlendirmede alman hukuk
düzeninde konulmuş bulunan yasal sınırları, mevcut durum açısından ve olması gereken
durum açısından ele alacağım. Dolayısıyla ben burada aslında kadın bedeni üzerinde
tasarruf yetkisi bakımından, karşı karşıya kalınan kaotik bir durumu ortaya koymaya
çalışacağım. Bu çalışmanın arka planında ise bu yılın şubat ayında, meslektaşlarımdan
olan Würzburg Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Susanne Beck tarafından yapılmış
bulunan disiplinler arası bir projede aynı başlık altında yaptığım çalışma bulunmaktadır.
Bugünkü sunumda da az önce zikrettiğim sunumumda olduğu gibi, disiplinler arası bir
meseleyi hukuki perspektiften ele almaya çalışacağım. Konuya ilişkin kompleks yapı
hatra getirildiğinde mesele açısından ortaya çıkabilecek soru ve sorunların tamamını
burada dile getirmem mümkün olamayacağı gibi; dile gelecek sorulara çok kapsamlı
cevaplar vermem de ne yazık ki olanak dahilinde değil. Hukukçu, bilimsel anlamda
mütevaziliği de karakterine yerleştirmiş insandır. Ben bu sunumda mesele açısından
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ortaya çıkan hukuki boşlukları dile getirmeye amacını taşıyorum. Bu nedenle zorunlu
olarak, ortaya çıkışı ve gelişimi ilk bakışta anlaşılamayan bir normlar karmaşası
içerisinde, çıkış yolu bulmaya çalışacağım. Bunun bir sonucu ise cevaplar arayacağım bu
süreçte, konu bakımından çeşitli başkaca soruları dile getirmek zorunda kalmam
olacaktır.
A. GİRİŞ
Aldous Huxley “Brave New World” isimli kitabının 1949 yılında yayınlanan yeni
basısında kitabı hakkında şu ifadeleri kullanır: “Bir ütopyanın bize, bundan 15 sene evvel
yasamış insanların tasavvur edebilecekleri olgulardan daha gerçekçi geleceği aşikârdır.”
Bahse konu eserinde Huxley, 600 yıl sonra yaşanacağını kurguladığı bir ütopyayı
okuyucuya aktarmaktadır. Huxley’in gen disiplinine/mühendisliğine dair bu ütopya
çalışması, 1997 yılında senaristliği ve yönetmenliği Andrew Niccol tarafından
gerçekleştirilmiş bulunan “Gattaca” filminde açık bir biçimde canlandırılmış yaşam
kurgusu nevindendir.
Huxley tarafından da dile getirilen korku, umudumuzun anlamlı tasviri olan henüz
doğmamış hayatların nesneleştirilmesinde kendisini bulmaktadır. Huxley geleceğe dair
bir senaryo çalışması seklinde ortaya koyduğu kurgusunda, doğal yollardan üreme
süreçlerinin reproduktif uygulamalar eliyle ortadan kaldırılmasını ele almaktadır. 2012
yılında yani günümüzde ise sorular daha ziyade doğal yollardan üreme süreçlerine,
üremeyi gerçekleştirebilmek için reproduktif müdahalelerde – örneğin in vitro
fertilizasyon (dışarıda dölleme) yoluyla – bulunup bulunulamayacağına; yahut üreme
sürecinin – örneğin gebeliğin sona erdirilmesi (çocuk düşürtme=kürtaj) uygulamak
suretiyle – ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır.
Gebeliğin erken sona erdirilmesi yani tıbbi terimiyle kürtaj veya kürtajın hukuksal
olarak konumlandırılması, konuya dair tartışmaların başlangıcından beridir birçok sorunu
beraberinde getirmiştir. Uygulamanın hukuki açıdan değerlendirilmesi, toplumların
devamlılığı açısından üremenin gerekliliğine ilişkin mülahazalar ile kadının toplumda
sahip olduğu konuma ilişkin mülahazalara bağlıdır. Tarihi açıdan bakıldığında “doğum
kontrol yöntemleri çerçevesinde tedbir olarak kabul edilmiş haliyle döllenmenin
önlenmesine yönelik uygulamalar ve çocuk öldürmeler” kategorisinde değerlendirilen
kürtaj çoğunlukla yasaklanmak suretiyle negatif bir uygulama olarak kabul edilmiştir.
Seküler açıdan tartışma (Almanya’da en azından Federal Anayasa Mahkemesinin
embriyonun, tam olarak bir yaşam formu olarak kabulü yönünde 1975 yılında verdiği ilk
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kararından bu yana) “kadının özel yaşam alanı olarak hamilelik” – “bedenim bana aittir”
ve “bağımsız insani bir varlık olarak nascitirus” – “döllenmeden itibaren yaşamın
kutsallığı tezi” pozisyonları arasında yoğunlaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle meseleyi
özetleyen cümle şudur: Senin Bedenin Bana Aittir? (Amerikan literatüründeki
adlandırılışıyla: “Pro Choice” < - > “Pro Life”).
Nitekim Almanya’da yayınlanan haftalık bir gazete olan Die Zeit’da yer alan ve
Türkiye’de gebeliğin erken sonlandırılmasına yönelik uygulamalara izin verilmesine dair
halihazırda yürütülen tartışmaları ele alan eleştirel bir makalenin üst baslığı olarak da
yukarıda dile getirilen cümle kullanılmıştır.
1980’li yıllarda konuya ilişkin yapılan tartışmalarda karşımıza çıkan ve kabul
edilebilinir bir nitelik taşıması itibariyle Almanya’da kürtaja ilişkin ceza hukuku
düzenlemelerinde (Alman Ceza Kanununun 218 ve devamı maddeleri) de kendisine yer
bulan konu üzerindeki ortak yaklaşım, günümüz itibariyle prenatal (doğumöncesi) tanı
yöntemleri, in vitro fertilizasyon (dışarıda dölleme), preimplantasyon genetik tanı
yöntemleri ve „çok erken“ doğmuş bebeklerin yaşamda tutulabilmeleri için yapılabilecek
uygulamalarda ortaya çıkan gelişmeler ışığında zor bir döneme girilmiş bulunduğudur.
Çünkü ortaya çıkan bu gelişmeler ve olanaklar insan embriyosu üzerinde araştırmalar
yapılabilmesini en geniş anlamıyla olanaklı hale getirmiş ve aynı zamanda embriyoyu
toplum, hamile kadın ve „hücre vericileri“ bakımından algılanabilir bir varlık haline
sokmuştur. Bunun da bir neticesi olarak hamile kadınlar „bedenlerinde olgunlaşmakta
olan bir canlıya dair yani hamileliğe dair bildiklerini“ unutmak durumunda kalmışlardır.
Gebeliğin tespiti, bu çerçevede tıbbi bir olaya indirgenerek gerçek anlamını yitirmiş
olmaktadır. Doğumla ilgili süreçlerin neticesindeki belirsizlikler insanlar için artik o
derece katlanılamaz hale gelmiştir ki, medet kromozomların sayılmasında, gen incelemesi
yapılmasında ve ultrason yöntemiyle bebeğin görüntülenmesinde aranır olmuş; başka bir
deyişle mevcut belirsizliklerin edinilmiş bilgilere dayanır bir karar alma süreciyle ortadan
kaldırılması tercih edilir hale gelmiştir. Tam da bu noktada yani „yeni“ tıbbi olanakların
ortaya çıkışını takiben, hukuk sistemi devreye girmiş ve bu gelişmelere karşı reaksiyon
olarak konuya ilişkin çeşitli emir ve yasaklara hususi kanunlarda yer vermeye başlamıştır.
Bu hususi kanunlara örnek olarak Alman Embriyo Koruma Kanununu
(Embryonenschutzgesetz=ESchG) verilebilinir. Buna karşın gelecek yıllarda ortaya
çıkabilecek başkaca olay kurgularına – örneğin erkeklerin hamile kalması, embriyolar
üzerinde de preimplantasyon genetik tanı yönteminin kullanılabilir hale gelmesi – yönelik
kanunlarda uygun bir sistematik kurulduğunu ifade etmek olanak dahilinde değildir. Her
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ne kadar her ortamda hamilelik sorunundan bahsedilir hale gelinmişse ve bu konu yoğun
tartışmaların odağına oturmuşsa da, konuya ilişkin sistematik bir yapı halen
oluşturulamamıştır. Oysa sistematik bir yapının oluşturulması hukuk düzeni bakımından
sadece gereklilik değil; aynı zamanda bu düzeninin sorumluluğudur da. Bu nedenle işbu
çalışmada hamilelik süreci aşağıda yer alan üç ana başlık altında ve tasarruf haklarının
sınırlanmasına göre in utero ve in vitro ayrımı çerçevesinde (B) incelenecektir:
I. Hamilelik Öncesi Dönem ve Sperm ile Yumurta Üzerindeki Haklar (B. I.)
II. Hamileliğin (Embriyonun) Prenidasyon Dönemi (Döllenmiş yumurtanın
endometriyum içine gömülerek implante olması öncesindeki dönem) (B.II.)
III. Postnidatif Hamilelik Dönemi (Döllenmiş yumurtanın implante olması
sonrasındaki dönem) ve son dönemde gerçekleşen gebeliğe son verme
tartışması (B.III.)

İste ancak bu üç başlıkta yer alan konular ele alındıktan sonradır ki, devletin doğum
öncesi yaşamı koruma şeklinde bir yaklaşımda bulunma anlamında paternalistik bir
tercihte bulunup bulunmayacağı veya bu tarz bir tercihi yapmasının isabetli olup
olmayacağı ve son olarak da ceza hukukunun devletin bu yöndeki politikasını
uygulamasında uygun bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorularına cevap
aramak mümkün olabilecektir ( C ). İncelemeyi sadeleştirebilmek adına, ben hamilelikten
bahsettiğim zaman kural olarak gebe durumdaki kadınları kastetmiş olacağım. Çünkü en
azından şimdilik hala sadece kadınlar doğum yaparak çocuk sahibi olabilme tekeline
sahipler. Ancak bu incelemede yapacağım açıklamaların erkeklerin de ilgisini çekmesini
umut ediyorum.

B. Hamilelikte Kendi Bedeni Üzerinde Tasarrufta Bulunma Hakkı ve Doğum
Öncesi Yaşamın Korunması
Eğer ceza hukukunun, hukuki bir enstrüman olarak doğum öncesi yasamı koruma
anlamında yönlendirici olarak sisteme dahil edilmesi söz konusu olacaksa, doğum öncesi
yaşamın korunması amacının sadece kendisinin toplumsal açıdan gerekli bir ağırlık
taşıması yeterli olmayacak; bunun yanında ceza hukuku düzenlemelerinin sisteme dahil
edilmesinin de varılmak istenilen bu amaç bakımından uygun araç olması ve ceza
hukukunun dahiliyetiyle normların muhatabı bireyler açısından – hekimler ve ebeveynler
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– ortaya çıkacak sınırlamaların da her halükarda katlanılabilinir durumda olması
gerekecektir. Dolayısıyla burada hukuki alanların birbirinden ayrılması şarttır:

I. Hamilelik Devresinde Yumurta ve Sperm Hücreleri
Hamileliğin oluşmasından önceki dönemde ve in vivo olarak kişinin, kendisine ait
yumurta veya sperm hücreleri üzerinde – bunların kendi bedenlerinde doğal yollardan
oluşmuş, taşınmış ve son olarak bedenden yine doğal yollardan „atılmış“ olması
koşuluyla – istediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vardır. İnsan doğası, kendiliğinden
bunların kullanılmasına yani tüketilmesine yönelik bir nitelik taşır. Bu çerçevede kişinin
yumurta veya sprem hücreleri üzerinde sahip olduğu kaderi tayin hakkı sınırlandırılamaz.
Bu dönemde hukuki anlamda sorunların ortaya çıkabileceği en erken evre, kişi
bedeninde üretilmiş bulunan yumurta veya sperm hücrelerinin doğal yollardan
kullanılması sürecine dışarıdan müdahale edilmesi halinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak
kişi bedeninden alınmak üzere bu neviden hücrelerin üretilmesi amaçlı olarak
hormonların hızlandırılmasının, bu çerçevede hukuki bir sorun yaratmayacağını derhal
ifade etmek gerekir. Lege artis olarak gerçekleştirilen müdahale, uygulama muhatabı
kişinin yani hastanın rızasıyla gerçekleştiği takdirde hukuki anlamda bir sorun ortaya
çıkmayacaktır. Ne var ki, sperm ve/veya yumurta hücreleri kendi doğal yaşam
alanlarından (organizma) alınarak; deney tüplerine konulmalarıyla birlikte – in vitro –
sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bu andan itibaren özel hukukla uğraşanlar ilgili hücreler
üzerindeki mülkiyete dair soruları sormaya başlarken; ceza hukukçularının gündeminde
yasamın korunması olmaktadır.
Alman hukukunda 1990 yılında in vitro koruma amaçlı olarak oluşturulmuş bulunan
Embriyo Koruma Kanununun 1’inci maddesinde yumurta ve sperm hücrelerinin
kullanılması meselesi düzenlenilmiştir. Bu düzenleme ile aynı zamanda kadından alınan
döllenmemiş yumurta hücrelerinin başka bir kadına aktarılmasına karşı da koruma
sağlanılmıştır. Böylelikle heterolog yumurta hücresi bağışı yasaklanılmış bulunmaktadır.
Ancak bu durum erkekler acısından geçerli değildir. Çünkü heterolog sperm bağışı, yani
bir erkeğe ait sperm hücrelerinin eşi ya da beraber bir yasam sürdürdüğü hayat arkadaşı
konumunda olmayan bir başka kadına, bunun yumurta hücrelerinin döllenmesi amacıyla
nakledilmesi halinde ceza hukuku anlamında suç teşkil eden bir durum bulunmayacaktır.
Dolayısıyla erkeklerin sperm hücresi vericisi olması halinde, bunun sperm hücrelerini
kullanım hakkı üzerinde bir sınırlama bulunmazken; kadının yumurta hücreleri üzerindeki
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tasarruf yetkisi, bu hücrelerin bizzat kendi organizması içerisinde kullanılması ile sinirli
olmaktadır. Yasa koyucu bu şekilde bir düzenleme yapmak suretiyle, annelik üzerinde
oluşabilecek belirsizlikleri engellemek istemiştir. Alman kanun koyucunun bu gerekçesi
aslında isabetli değildir. Söyle ki, Alman Embriyo Koruma Kanunu her ne kadar açık bir
bicimde yumurta hücresi bağısını yasaklamışsa da, embriyonun bir bütün haline
gelmesini müteakip yapılacak bir bağış işlemine karsı bir engel içermemektedir. Buradaki
tek ölçüt: Döllenme esnasında „yumurta hücrelerinin bedeni içinde oluşan kadından
hamilelik oluşturma“ amacının dışında baksa bir kastin bulunmamasıdır.
Dolayısıyla örneğin (tesadüfi bir bicimde) önceden (döllenmiş) bir yumurta
hücresinin geride kalması halinde - ki bu hücre başkaca bir ilsem seçeneği olarak sürekli
soğuk tüpte saklama („cryopreservation“) ile karşı karşıya kalabilecektir – (erken)
embriyo bağısını kabul etme yani bir nevi embriyo evlat edinme hali olanak dahilinde bir
opsiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi uygulama açısından erkeklerin de
hamileliğin gelecek zamanlarda mümkün olması halinde ise, genişletici yorum yapılması
halinde alman hukuk sisteminin sadece ve sadece transseksüelliğin mevcut olması halinde
bir erkeğe kendi yumurta hücrelerinin aktarılmasını kabul edeceğini ifade etmek gerekir.
Erkeğin kendisine ait sperm hücrelerinin, bizzat kendisi üzerinde kullanılabilmesine
yönelik bir düzenleme (Almanya’da da) mevcut değildir.
Alman federal parlamentosu yasal düzenlemeyi yaparken doğaldır ki, böyle bir
olasılığı göz önüne almamış ve daha ziyade gerçekleşecek doğumlarda annenin
belirsizliğinin önüne geçmek istemişti. Bu yaklaşımın nedeni parlamentonun kendi
ifadesiyle „böyle bir durumda oluşabilecek negatif etkilere dair risklerin….göz ardı
edilememesidir.“ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2011 yılı kasım ayında almış
olduğu bir kararla birlikte Almanya’da Embriyo Koruma Kanununda değişiklik yapılarak
kadının, bizzat kendi yumurta hücreleri üzerinde tasarruf yetkisinin kendisine verilmesi
yönünde bir düzenlemenin kabul edilmesi gerekliliği tartışmaları canlanmış durumdadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önüne gelen olayda Avusturya vatandaşı iki
kari-koca, Avusturya’da geçerli olan yumurta hücresi ve sperm hücresi bağısının
yasaklığına dair düzenlemenin ayrımcılık yasağına bağlı olarak kişinin özel yasamı ve
aile yaşamına ilişkin temel hakların (IHAS mad. 14 ve 8) ihlali niteliğinde olduğunu dile
getirmişlerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her ne kadar Avusturya devletinin ilgili
düzenlemelerinde bir hukuka aykırılık görmemişse de, kararında ulusal kanun koyucuya
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bilim ve tip alanındaki hızlı ilerlemeyi, düzenlemelerinde göz önünde tutmaya ve
sözleşme tarafı ülkelerde acık bir bicimde görülen in vitro fertilizasyon için gamet
bağısına yönelik kanuni açıdan izin veren gelişmeleri dikkate almaya çağırmıştır. Kişileri
ceza tehdidi altına alan ve bu yönüyle kişilerin kendi kaderini tayin hakkini sınırlayan
düzenlemeler yerine, toplumsal düzeni korumaya yönelik başkaca alternatif yöntemlerin
gündeme gelmesi, örneğin nesebe ilişkin düzenlemelerin veya evlat edinmeye ilişkin
kuralların değiştirilmesi yolunda bir gelişmeye böylelikle vize verilmiş olmaktadır.

II. Prenidatif (Nidasyon Öncesi) Hamilelik Dönemi ve Prenidatif Embriyo
Bu baslık altında kendisine cevap arayacağımız soru şudur: Yumurta hücrelerinin in
utero (1.) veya in vitro (2.) döllenmesinden sonraki prenidasyon koruma dönemi
içerisinde yani embriyonun anne rahminde uterus duvarına tutunmasından önceki
dönemde kişilerin kendi bedenleri ve/veya embriyoları üzerinde sahip oldukları tasarruf
yetkisinin alanı değişiklik göstermekte midir?

1. Intrauterin (Rahim İçi) Prenidatif Koruma
Hatıra gelebilecek olası bir durum pek tabiidir ki, in utero bir hamileliğin ortaya
çıkmasıdır. Alman mevzuatına göz atılacak olursa, şaşırtıcı olan bir durum olarak ilk
dikkat çeken Embriyo Koruma Kanunun her ne kadar yumurta ve sperm hücrelerini in
vitro olarak döllenme öncesinde korumaktaysa da; embriyoyu nidasyon öncesi in utero
olarak korumamasıdır. Dolayısıyla hamilelik sürecinin nidasyon öncesi ortadan
kaldırılması/sonlandırılması halinde cezai bir yaptırım gündeme gelmeyecektir. Bu durum
biyolojik-tıbbi, felsefi-dinsel ve hukuki açıdan kabul edilebilinir bir yaklaşımı
yansıtmaktadır. Bu durum yani yaklaşımın makullüğü alman kanun koyucunun meseleyi
yasalaştırma aşamasında da bir görüş birliğini beraberinde getirmiştir. Suç politikası
açısından konuya yaklaşıldığında görülmektedir ki, hamilelik sürecinin erken evreleriyle
nidasyon dönemi arasında gerçekleştirilecek ceza hukuku koruması ancak, ilgili kadının
„en gizli kişilik alanına yönelen bir müdahalenin“ kabulüyle mümkün olabilecektir.
Bahse konu dönemde hamilelik mefhumu ne objektif olarak kanıtlanabilir; ne de muhatap
kadın açısından sübjektif olarak öğrenilebilinir.
Bu noktada ifade etmek gerekir ki, nidasyon öncesi kadın bedeninden embriyonun
alınması ve araştırma veya nesebi hücrelerin elde edilmesi amaçlı kullanılması halinde,
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ilgili kadının tasarruf yetkisi sınırlandırılmış olacaktır. Bunun anlamı ise nidasyon öncesi
kadın bedeninden alınılmış bulunan ve gelimse yeteneğine aslında halen sahip olan
embriyonun, Embriyo Koruma Kanunu bağlamında yasayan ve korumaya ehil bir varlık
olarak kabul edilmesidir. Bu şekildeki bir işlemle, embriyonun hekim tarafından kadın
bedeninden alınması/tahliyesi ve takiben ortadan kaldırılarak yok edilmesi seklindeki
hareketler ceza hukuku eliyle cezalandırılır. Çünkü yukarıdaki nevi’den yapılacak bir
embriyonun kadın bedeninden alınması işlemiyle birlikte, koruması gerekli kabul edilen
insan embriyosu araştırma ve bilimsel faaliyetler için ulaşılabilir/dokunulabilir konuma
sokulmuş olur, ki bu durumda da embriyo artık korunabilinir statüye girmiş olur: Bu
durumdaki embriyonun varlığı hem objektif bicimde kanıtlanabilir hale gelmiştir ve hem
de sübjektif olarak da öğrenilebilinir durumdadır.
Kadın bedeninden alınılmış bulunan embriyonun, biyolojik olarak gelişebilir
durumda olmaması halinde yahut kadın rahminde ölmüş bir embriyonun tahliyesine
yönelik bir müdahalenin var olması halinde ise ortada artik cezalandırılabilinir bir
müdahale bulunmayacaktır. Bu nedenle nidasyon öncesi dönemdeki bir embriyonun
rahim içi yok edilmesi halinde – polemiksel ifadeyle „prenidatif embriyozid“- ortada
cezalandırılabilinir bir davranış olmayacaktır. Çünkü böyle bir durumda embriyo rahim
içinden alınılmadan önce de gelişme yeteneğine sahip olmayacak ve bu nedenle Embriyo
Koruma Kanununun müdahale alanında yer almayacaktır.
Ekstrakorporal (insan bedeni dışında) olarak embriyonun oluşturulmasında – in vitro
– meydana gelen durum ile birlikte embriyonun algılanabilmesi olanak dahiline sokulmuş
olmakta ve bu şekilde kötüye kullanımlara karsı hukuki koruma olanaklı hale gelmiş
olmaktadır. Böylelikle mesele sadece intrauterin (rahim içi) hamilelikle sınırlanmamış
olmaktadır. Kadının kendi bedeni üzerinde sahip olduğu tasarruf hakki böylelikle, bizzat
kendisinin hamilelik sürecine dair bilgi sahibi olmadığı bir zaman dilimiyle
sınırlandırılmış olmakta ve kendisinin doğal yollardan algısına aykırı bir durum ortaya
çıkmaktadır.

2. In Vitro Prenidatif Embriyo Koruması
In vitro (deney tüpü içerisinde): Bu evrede inceleme konusu olan korumaya prenidatif
yani nidasyon öncesi koruma denilmesinin nedeni, burada söz konusu olanın bir
hamilelik sürecini gerçekleştirebilmek için embriyonun kural olarak ekstrakorporal bir
bicimde yani insan bedeni dışarısında oluşturulması ve bundan dolayı ortaya çıkabilecek
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manipülasyonlara karşı prenidatif bir korumanın gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır.
Almanya bakımından 1990 yılında yürürlüğe girmiş bulunan Embriyo Koruma
Kanunundaki düzenlemelerde bu türden bir korumaya hizmet etmektedir. Üzerinde
hukuki koruma yapılması gerekli bulunan embriyo, in vitro elde edilmiş olması ve
vericisininin bedeninden ayrılmış olması nedeniyle artik hukuki korumanın konusu haline
yani hukuken korunabilir hale de gelmiş olur. Bu nedenle in vitro bicimde oluşmuş
embriyo in vivo oluşması embriyoya kıyasen çok daha geniş bir hukuki korumaya sahip
olmaktadır. Ancak bu durumun kabulüyle beraber kadının süreçteki rolü – erkeğin rolü de
– görüş alanının dışına cıkmış olmaktadır. Hem kadın ve hem de erkek bu durumda tıbbi
ve politik kurumların kontrolü altında „malzeme tedarikçisi“ haline sokulmuş olmakta ve
hatta „sosyal seleksiyon baskısı“ tehdidiyle karsı karsıya kalmaktadırlar. Daha 2005
yılında Sigrid Graumann ve Ingrid Schneider bu duruma dair iki adet biotibbi ve
biopolitik temel yaklaşımdan bahsetme gereği duymuşlardır. Bu noktada ilgili müelliflere
sözü bırakmak isabetli olur:
„Bir açıdan bakıldığında „hatalı oluşum gösteren“ çocukların ve arzulanmayan
genetik durumları önleme amaçlı olarak, tanısal süreçleri optimize etmeye yönelik bir
yaklaşımın varlığından söz etmek mümkünken; öte yandan karşımıza çıkan yaklaşımda
….insan bedeni barındırmış olduğu reproduksiyon potansiyeliyle beraber biotibbi
araştırma ve uygulamalar bakımından giderek daha artan bir bicimde kaynak olarak kabul
edilmeye başlanılmıştır… … Kadınlar, kendi bedeniyle birlikte bu gelişmeden, çocuk
sahibi olmaya ilişkin tıbbi uygulamaların ve doğum öncesi tanin uygulamalarının
kullanıcısı olmaları nisabıyla bir tür »gate keeping» işlevine sahip oldukları için daha siki
bir iliksiye girmiş olmaktadır. İlgili süreçlerde kadınlara bu gelişmelerin kullanıcısı
olabilmeleri için bir sorumluluk yüklenilmiş olmaktadır.“
Konuya ilişkin Almanya’dan üç adet örnek meseleyi burada dile getirmek istiyorum:
1. Alman Embriyo Korum Kanunu da ekstrakorporal embriyolara ilişkin bir
korumayı ancak, „hücre vericileri“ yumurta ve sperm hücrelerini bunların dışarıda
yapılacak bir „yapay“ in vitro dölleme işlemi için kullanıma sundukları için
sağlamaktadır. Dolayısıyla „hücre vericisi“ yaklaşımın temel çıkış noktasını meydana
getirmektedir. Yumurta hücresi vericilerinin paternalistik bir yaklaşımla korutulması
amacıyla kanun koyucu, annesi belirsiz ya da karışık durumları ve yedek annelik
durumunu yasaklamakta; belirli ölçüyü asan çoğul doğum hallerini sınırlamakta ve
fazladan ortaya cıkmış embriyoların durumunu düzenlemektedir. Tüm bu
düzenlemelerdeki amaç yumurta vericisini, süreçle bağlantılı sonuçlara karsı mümkün
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olduğunda koruma altına almaktır. Ancak alman kanun koyucu yumurta hücresi
vericilerinin ihtiyaçlarını da farketmis ve ayni düzenlemenin içerisinde yumurta hücresi
vericisinin cezalandırılabilirliğini kural olarak reddetmiştir (Embriyo Koruma Kanununun
1’inci maddesinin 3’üncü fıkrası). Kanun koyucunun burada hareket noktasını, gerek
bağışçının/vericinin ve gerekse bağısı kabul eden alicinin, „hiç de istisna olmayan bir
bicimde altruistik nedenlerle“ hareket etmesi ve „ortaya çıkabilecek suiistimallerden
kaynaklı olumsuz sonuçları tüm kapsamıyla“ „algılamalarının olanak dahilinde“
olmaması oluşturmaktadır. Ancak kişisel olarak sağlanan bu cezasızlık hali, ihtiyaç sahibi
konumunda bulunan vericiyi ve bağış kabulcüsünü kendisinden alınan yumurta
hücreleriyle döllenmiş embriyolara ilişkin sürece dair karar alma yükünden
kurtarmayacaktır. Hatta meseleye yakından bakılınca tam da tersi bir durumun ortaya
çıktığı görülecektir: Kadının ceza tehdidi altına sokulmamış olması bir sosyal yük veya
ödev gibi de algılanabilecektir. Örneğin çok sayıda embriyonun bağışçı tarafından
kullanıma sunulması veya bağış kabul eden tarafın da yine çok sayıda embriyoyu
bedenine kabul etmesi seklinde tezahür edebilecek bir olguda durum tam da budur. Bu
durumdaki kadınların durumu bir tür „etik kale bekçiliği“ gibi olmaktadır.
2. Bir temel ilke olarak kendi yumurta hücreleri ve embriyoları üzerinde tasarrufta
bulunma hürriyetinin kabulü, bu durumda sonuç olarak ortaya çıkan embriyoların
nesneleşmesi sonucunu dahi beraberinde getirmektedir. Buradan olmak üzere Rostock
Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG Rostock) 2010 yılında vermiş olduğu bir kararında,
erkeğin ölmesi anından daha önce, ona ait spermle isleme tabi tutulmuş bulunan yumurta
hücrelerinin hukuken yasaklanılmış bulunan „post-mortem“ dölleme işleminin uygulama
alanında yer almayacağını; erkeğe ait spermle isleme tabi tutulmuş bulunan yumurta
hücrelerinin yumurta hücresi bağışçının/vericisinin mülkiyetinde olduğunun kabulü ve bu
nedenle verici/bağışçı tarafından talep edilebilir olduğunu ifade etmiştir. İlgili mahkeme
kararının ortaya çıkaracağı sonuçlar şimdilik sadece varsayım halindedir. Örneğin
yurtdışı görevine yollanılan askerler ve eslerinin, askerler bu görev yerine yollanılmadan
önce spermle isleme tabi tutulmuş yumurta hücrelerini, sadece bu askerlerin yurtdışı
görevlerinde ölmeleri halinde dondurulmalarına ilişkin istatistiki sayıda bir artış olmuş
mudur? Yakin gelecekte başka olay kurgularında „hücre vericilerinin“ kendilerinin
mülkiyetinde bulunan dondurulmuş materyalleri, Almanya’da yapılması kabul edilmeyen
üreme tekniklerini başka ülkelerde gerçekleştirebilmek adına talep edebilecekler midir?
Burada da tıbbi uygulama süreçlerini kullanmaya yönelik sorumluluk, bir nevi „etik kale
bekçiliği“ rolünde bulunan „hücre bağışçısı“ kadında olmaktadır.
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3. Hücre bağışçısı/vericisi ve müdahalede bulunan tıbbi personel acısından olaya
yaklaşınca da, tasarruf yetkisinin daha geniş bir bicimde karşımıza çıkacağı ve
muhtemelen doğru bir yol olarak kabul edilecek durumla karsılaşmaktayız:
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
Bu durumun arka planında Alman Federal Yüksek Mahkemesinin
(Bundesgerichtshof=BGH) 2010 yılında karara bağladığı bir olay yatmaktadır. Karara
konu mesele gerçekleştirilmiş bulunan Preimplantasyon genetik tanıda (PGT) somut üç
olay bakımından ağır genetik rahatsızlığın (kromozom anomalisi) mağdur durumda
bıraktığı kari-kocalar tarafından yargıya taşınmıştır. İlgili işlemi gerçekleştiren tip
personeli, in vitro yapılan dölleme işlemini takip eden 5’inci günde blastozistenbiopsi (bu
yöntemde blastozisten yani dölleme işlemini takip eden birkaç günde bulunan
embriyodan, organizma oluşturmaya elverişli olmayan trophoblast hücrelerinin alınarak;
bunların
kromozom aberasyonlarına göre incelenmesi yapılmaktadır) yapmasını
müteakip bizzat kendisi durumu ihbar etmiştir. Bahse konu inceleme, sadece genetik
anomali göstermeyen embriyoların aktarılması amacına hizmet etmektedir. Çok da
şaşırtıcı olmayan bir bicimde, yumurta hücresi bağışçılarının/vericilerinin her birisi
negatif bulgu veren embriyoları naklettirmişler; buna karsı pozitif tanı içeren
embriyolarsa yok olmuşlardı. Federal Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu karara kadarki
zaman diliminde bu eylemde, tanı amaçlı bir dölleme yapılmasından bahisle cezalandırma
(Embriyo Koruma Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasının 2 numaralı baslığına
göre) ve kendilerine zarar verilmiş embriyoların ortadan kaldırılmasından kaynaklı bir
cezalandırmanın (Embriyo Koruma Kanunun 2’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre)
kabulü söz konusuydu. Nitekim konuyu ele alan Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi de
(Kammergericht=KG Berlin) kararında bu sonuca varmıştı.
Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesince yukarıda ifade edilmiş yönde verilmiş bu karar
6 Temmuz 2010 tarihinde Alman Federal Yüksek Mahkemesince bozulmuştur. Federal
Yüksek Mahkemeye göre bahse konu olayda insan embriyolarının cezalandırılabilinir bir
kullanılması hali söz konusu olmayıp; sadece pluripotent (yasam yeteneğine sahip
organizma oluşturmaya elverişli olmayan ) trophoblast hücrelerin kullanılması vardır.
Zarar görmüş embriyoların didarda bırakılmalarını da mahkeme bir tür „kullanma“ olarak
kabul etmemiştir. Bunun dışında mahkeme işlemi gerçekleştiren hekim acısından,
embriyoların zarar gördüğünün anlaşılmasını müteakip
bunları yumurta hücresi
vericisinin“rızası hilafına“ bunun rahmine transfer etmesinin „ne mümkün olduğunu ne
de kendisinden beklenebileceğini“ dile getirmiştir. Alman Federal Yüksek Mahkemesinin
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bu kararıyla bir kez daha, o dönemde geçerli hukuki duruma göre „denemeye dayalı
üreme“ açısından belirleyici olanın, kendisinden yumurta hücreleri alınmak istenen verici
kadının, bedeninden bu hücrelerin alınmasına ve alınılması halinde de bu yumurta
hücrelerinin döllenerek yine kendi bedenine yani rahmine aktarılmasına yönelik alacağı
karar olduğu net bir şekilde ortaya konulmuş olmaktadır. Aslında Federal Yüksek
Mahkeme bu kararıyla beraber, arkasında embriyolar üzerinde manipülasyonu olanak
dahiline sokan ve cezalandırılma tehdidi altında olmayan bir alana kapıları açmış
bulunmaktaydı. Bu yaklaşımla birlikte, ilgili alanda preimplantatif tedbirler/uygulamalar
biçiminde cereyan edecek çok kapsamlı bir hareket alanına meşruiyet kazandırılmış oldu.
Ancak bu durum alman yasa koyucunun hızla gerçeklesen bir reaksiyonunu da
beraberinde getirdi ve alman parlamentosuna 2011 yılı temmuz ayında getirilen bir kanun
tasarısı,
2011
yılı
aralık
ayında
Preimplantasyon
Tanı
Kanunu
(Präimplantationsdiagnostikgesetz – PräimpG) adi altında yürürlüğe girdi.
Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte preimplantasyon tanı uygulamaları cezai
tehdit altına alinmiş oldu ve bunlara sadece istisnai olarak, ağır bir genetik hastalık-ölüm
veya sakat doğum riskinin ebeveyn adaylarından birisinde genetik eğilimin mevcut
olduğu hallerde izin verilir oldu (Embriyo Koruma Kanunu mad. 3a). Ancak burada
dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus, preimplantasyon genetik tanı uygulamasının
sadece „ – uygulamaya yönelik kişi rızası alınmadan önce gerçekleştirilecek –
embriyonun hücreleri üzerinde genetik muayene/inceleme yapılmasını arzu eden kadının,
uygulamanın tıbbi, psikolojik ve sosyal etkileri/sonuçları hakkında bilgilendirilmesi“
(Embriyo Koruma Kanunu 3a maddesinin 3’üncü fıkrasının 1 numaralı baslığında yer
alan düzenleme) halinde ve „işlem sonrası preimplantasyon genetik tanı işlemi yapmasına
izin verilen merkezlerde oluşturulacak, disiplinler arası üyelerden oluşan bir etik
komisyonca 2’inci fıkrada yer alan şartlara riayet edilip edilmediğinin incelenmesi ve bu
kurallara riayet edildiğine dair bir onay değerlendirmesinin yapılması halinde“ (Embriyo
Koruma Kanununun 3a maddesinin 3’üncü fıkrasının 2 numaralı baslığında yer alan
düzenleme) yasal kabul edileceği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamlı koşullar
inceleme konusu olay bağlamında belirleyici ölçütü meydana getirmektedir. Bu
açıklamalar ışığında denilebilinir ki, preimplantasyon genetik tanı işlemleri bakımından
devlet „hücre vericisine“ yardim etme bağlamında paternalistik bir edim yüklenmesi
yapmakta ve verici kişinin geniş kapsamlı bir bicimde uygulamanın „tıbbi, psikolojik ve
sosyal sonuçları hakkında bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır“. Konuya ilişkin son
kararı devlet, bu düzenlemeyle beraber yumurta hücresi vericisi kadının elinden almakta
ve bu yönde bir sonuca varmak üzere oluşturulmuş bir etik komisyona vermektedir.
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Kanuni düzenlemelerle, bugüne kadar sadece ortaya cıkmış bulunan tıbbi seçeneklere
reaksiyon seklinde tepkiler verilmiş olması itibariyle; anayasal gerekçelerden dolayı
kaderi tayin yetkisi bazı hallerde yumurta vericisine (belirleyici olarak anneye) tam
tasarruf yetkisi olarak verilmekteyken; bu yetki bazen sadece hücre vericisini korumak
adına sınırlandırılmakta ve bazen de henüz doğmamış yasam formu olan embriyoyu
korumaya yönelmektedir. Sonuç itibariyle meseleye dair sistematik bir yapının alman
hukuk sisteminde olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

III. Postnidatif in utero Hamilelik ve Ektogenesis (Suni Dölleme)
Embriyo Koruma Kanununda embriyolar için kabul edilen hukuki koruma
nidasyonun tamamlanılması ile sona erer. Bu noktadan itibaren devreye, prenatal canlı
lehine koruma adına kürtaj ceza hukuku girer. Prenatal canlı da ceza hukuku ile korunan
bir hukuksal değerdir ve bu yönüyle insan yaşamını korumaya yönelmiş bulunan genel
hukuki düzenlemelerin altında yer alır. Bu durumun gerekçesini ise anayasal
güvence/garanti altında bulunan ceninin yasam hakki oluşturmaktadır. İnsan yaşamını
korumaya yönelik düzenlemelerin henüz dünyaya gelmemiş olan ceninler acısından da
geçerli kabul edilmesi hattizatında kürtaj ceza hukuku tarihçesinde görece yeni bir
gelişmeyi yansıtmaktadır. Ancak 2. Dünya Savasının sona ermesinden sonradır ki, bu
güvence geçerli kabul edilmiş; bundan önceki dönemlerdeyse mesele toplumun gelecek
jenerasyonunun/nesillerinin güvence altına alınması, ceninin ruhu ve
toplumsal
menfaatler acısından ağırlıklı olarak irdelenmiştir.
Yasamın korunmasına yönelik hukuki düzenlemelerin, kürtaj ceza hukuku
bağlamında da geçerlilik kazanmasıyla beraber bir sorun da ortaya çıkmıştır. Sorunun
temelinde yatan unsur, nidasyon sonrası dönemdeki doğmamış ceninin yasama
kabiliyetine kadarki kaderiyle, kendisine gebe olan hamile kadının kaderinin birbirine
bağlı olması ve „pratikte“ doğum anına kadar anne adayının, doğuma yönelik hazır olma
halini muhafazasına bağlıdır. Her türlü bağımlılık hali sadece tam bir ektogenesis ile
ortadan kalkmaktadır ve bu yönüyle araştırma bakımından bu mesele ilginçlik arz
etmektedir.

1. In Utero Koruma

219

“Senin Bedenin Bana Aittir!”
Cezalandırılabilir Kürtaj ile “Kürtaja Zorlama” Arasında Kalan Kadın - Hamile Kadının Kendi Bedeni
Üzerindeki Hâkimiyet Yetkisinin (Yeni) Sınırlarına Dair Bir İnceleme - Dr. Liane Wörner,
(Çev.: Yard. Doç. Dr. Barış Atladı)

Devlet tarafından gerçekleştirilebilecek koruma olanakları postnidatif olarak in utero
hamile kadının bedensel bütünlüğü ve onun insan haysiyetiyle çizilen sınıra gelinmesi ile
son bulur. Yine de belirtmek gerekir ki, „yoğun prenidatif embriyo koruma“ hali ile
sadece „(alman) kürtaj ceza hukuki eliyle sağlanan postnidatif eksik koruma„ birbiriyle
çelişki içinde yer almaz. Çünkü embriyo „amaca uygun laboratuar atmosferini“ terk etmiş
ve bu halde asil „anayurdu“ olan ana rahmindeki korumaya karşılık biyolojik, sosyal ve
duygusal iliksilerin oluşturulması çerçevesinde bir takas yapmıştır. Dolayısıyla gebeliğin
erken sona ermesinin başka bir ifadeyle kürtajın ceza hukuku eliyle yasaklanılmasına
yönelik cezai bir düzeleme prenatal yasamın korunmasında hamile kadının da sürece etki
etmesine bağlıdır. Hamile kadın kendi kaderini tayin hakki çerçevesinde, en azından
kendi bedeni üzerinde, rahminde var olan ceninin kendi kararlarından nasıl
etkilenmeyeceği çerçevesinde, tasarrufta bulunabilmelidir. Herhangi bir insana karsı
yöneltilebilecek talepler hamilelere karsı yöneltilemez.
Ancak nascitirusun yaşamının yani varlığının korunulmasına, hamile kadına
bağlantılı bir bicimde önem addedilecekse; yani örnek olarak olarak kanun koyucunun
kürtajı genel olarak yasaklayacaksa burada artık anne adayının kural olarak dünyaya
getireceği çocuğu taşımaya yönelik hukuki bir yükümlülükle karsı karsıya kalması söz
konusu olacaktır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi (BundesverfassungsgerichtBVerfG) buraya ilişkin olarak, „kadının sahip olduğu temel hak ve hürriyetlerin….kürtaja
dair temel yasağa karsı müdahale eder nitelikte olamayacağını“ çünkü bu temel hak ve
hürriyetlerin „o derece geniş kabulüyle beraber, hamile kadının taşımakla hukuken
mükellef olduğu çocuğu temel hak ve hürriyetlerine dayanarak – sadece belirli bir zaman
dilimi acısından da geçerli olarak – tam anlamıyla ortadan kaldırmış olacağını“ ifade
etmiştir. Bundan dolayıdır ki, hem nascitirus’un yasam hakkini korumak ve hem de
hamile kadına kürtaj hakkini vermek seklinde bir dengeleme yapılması olanak dahilinde
değildir. Bu anlamda „hamileliğe dair asil sorunsal“ henüz doğmamış yasam formunun
hukuki kişiliğinin, hamile kadının hukuki kişiliğinin karsısında olarak kabul edilmesi ile
beraber ortaya çıkmaktadır. Gebe kadının kendi bedeni üzerinde sahip olduğu tasarruf
hakki sınırlanmaktadır. Ancak burada anne karnındaki doğmamış çocuğun korunması
adına paternalist bir durum yaratılmış olmamaktadır.
Ayrıca konuya ilişkin olarak belirtilmesi gereken bir başka husus olarak, devletin
cenine ait yasamı koruma amaçlı gerekli müdahalelerinin de her türlü durumda hamile
kadından talep edilebilir nitelikte olmadığı ve yine devlet tarafından istisnai olarak da
olsa hamile kadının menfaatlerini ciddi anlamda dikkate alacak düzenlemelere bir
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bicimde hukuk sisteminde yer vermesi gerektiği dikkat çekmektedir. Nitekim alman
kürtaj ceza hukuku bunu - gerçekten de - sağlamakta ve kademeli bir bicimde, Albin
Eser’e göre „birbiriyle kombine edilmiş kademeli bilgilendirme ve indikasyon kuralıyla“,
danışmanlığa dayalı bir süresel çözümleme ile gebeliğin 12’inci haftasına kadar kürtajı
kabul eden düzenleme ile (Alman Ceza Kanunu mad. 218a/1); kürtajı bir hukuka
uygunluk nedeni olarak kabul eden bir indikasyon modeli aracılığıyla (Alman Ceza
Kanunu mad. 218a/2 ve /3) ve son olarak kürtajın gebeliğin 22’nci haftasına kadar bir
hekim danışmanlığını müteakip gerçekleşmesi halinde kadının kişisel cezasızlık halinin
kabulüyle (Alman Ceza Kanunu mad. 218a/4) veya ceza vermekten imtina edilmesiyle
(Alman Ceza Kanunu mad. 218a/4’deki düzenlemenin 2’nci cümlesi) veya gebe kadın
için cezada hafifletici nedenin kabulüyle (Alman Ceza Kanunu mad. 218/3 ve /4)
gerçekleştirmektedir.
a) Nidasyon Ani İle Gebeliğin 12’inci Haftasına Kadarki Dönem: Süreye Dayalı
Kürtajın Kabulü Yöntemi
Hukuki anlamda karsı karsıya gelen değerlere yönelik bir kıyaslama yapılması modeli
tam anlamıyla Alman Ceza Kanunun 218a maddesinin ilk fıkrasındaki düzenlemede
karşımıza çıkmaktadır. İlgili düzenlemeye göre kişi, kendisine yönelen ve son kararın
basından belli olmadığı tıbbi bir danışmanlık hizmetinden faydalanmasını müteakip,
hamileliğin gebeliğin oluşmasından sonraki ilk 12 hafta içerisinde sona erdirilmesi
halinde Ceza Kanununun gebeliğin erken sona erdirilmesine ilişkin cezai düzenlemesinde
yer alan suç tipini gerçekleştirmiş sayılmayacaktır. Bu düzenleme bazılarınca pratikte
kürtaj ceza hukukunun en önemli düzenlemesi olarak gösterilmektedir. Çünkü buradaki
düzenlemeyle beraber ceza hukuku eliyle cezalandırılan kürtaja dair temel norm olan
Alman Ceza Kanunun 218’inci maddesinde yer alan düzenleme „hukuki yok oluş sınırına
kadar“ ötelenmektedir. Uygulamada da gebeliklerin erken sona erdirilmesinde ilk 12
haftalık sinir yoğunluğun yaşandığı dönemi meydana getirmektedir. Nitekim 2010 yılında
erken sona erdirilen gebeliklerin 107.852 tanesi bu kategoride yer almaktadır. Ancak
buradaki düzenlemeyle alman kanun koyucu, anayasa hukukundan kaynaklanan
kararların arka planında yer aldığı bir zorunlu düzenlemeyi meydana getirmiştir:
Gebeliğin oluşmasını müteakip ilk 12 hafta içerisinde olmak kaydıyla, gebe kadının
konuya ilişkin alacağı karar önceden belli olmayacak şekilde bilgilendirilmesinden sonra
gerçekleştirilen kürtajın, ilgi suç acısından tipikliği oluşturmaması ancak yine de hukuka
aykırılık vasfını taşıması. Burada karsılaştığımız temel sorun sudur: Kanun koyucu
tarafından ceninin yaşamının korunmasına yönelik „reçete edilmiş tek ilaç“, gebe kadının
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kendisi ve kürtaj işlemini gerçekleştiren hekimi sadece „olası yan etkiler“ içerisine
atmıştır.
Gebe kadının kendi kaderini tayin hakki, gebeliğin sonlandırılması işleminin ilk 12
haftada gerçekleştirilmesi halinde hukuka uygun davranamıyor olmasından dolayı
sınırlandırılmış olmaktadır. Bu durumun istisnası ise aticik bir zorunluluk halinin veya
hukuka uygunluğu sağlayan bir indikasyonun, somut olayda mevcut olmasıdır. Ancak bu
koşullardan birinin varlığı halinde kürtaj yaptıran kadın hukuka uygun davranmış
olacaktır. Bunun dışında gebe kadın, eyleminin suca ilişkin norm acısından tipikliğine
sadece ortaya çıkacak sonucun belli olmadığı, kendisine yönelik bir danışmanlık
yapılmasını kabulüyle etki edebilecektir. Dolayısıyla gebe kadına verilen danışmanlık
hizmeti baslı basına büyük bir sorun haline gelecektir. Bu şekildeki bir
danışmanlık/bilgilendirme paternalist bakış acısının tam anlamıyla kabulünden başka bir
şey değildir. Çünkü Alman Anayasa Mahkemesinin 1975 yılında aldığı bir kararında
ifade ettiği sekliyle, devletin „henüz doğmamış insani yasam formuna karsı sahip olduğu
bir koruma mükellefiyeti vardır“ ve her ne kadar gebe kadının bedenindeki çocuğu tasıma
ödevi kendisinden bunun beklenilebileceği haller çerçevesiyle sınırlıysa da, „kadına
yönelik öneri ve yardımları sağlayarak mümkün olduğu ölçüde anne karnındaki bebeğin
taşınmasını olanaklı hale getirmek…“ devlete düşer. Kanun koyucunun gebe kadına
yönelik danışmanlık hizmetinin verilmemiş olmasını ceza hukuku eliyle tehdit altına
alınılmış kürtaj sucunun tipikliğinin gerçekleşmesi acısından yeterli kabul etmesi ve öte
yandan bu şekilde bir danışmanlık hizmeti almış gebe kadınca gerçekleştirilmesi istenilen
kürtajı da meşru bir davranış olarak kabul etmemesi bir arada düşünülünce, hamile kadın
acısından bakıldığında kendisinden yapması beklenilen danışmanlık hizmetini alma
olgusu, amacından sapmış olmaktadır.
Çünkü gerçekleştirilmesi yönünde karar vermesi halinde, ortaya çıkacak kürtaj ile
hukuka aykırı davranacağı kendisine bildirilmiş ve bedelini/ücretini bizzat kendisini
ödemek durumunda olduğu ve bunun yanında ortaya çıkabilecek fiziki ve psikolojik
sıkıntıları da yine bizzat kendisinin çekeceği bir durumda kalmış bir kadının bedenindeki
çocuğu taşımaya yönelik önyargısız bir karara varmasını beklemek mümkün olabilir mi!
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b) Nidasyondan Doğuma Kadarki Süreçte Koruma: Indikasyon Çözümüne
Dayanan Kürtaj
De
lege
lata
olarak
alman
hukuk
sisteminde
kriminolojik
bir
indikasyonun/göstergenin mevcudiyeti halinde gebeliğin 12’nci haftasına kadar; ve tıbbisosyal bir indikasyonun varlığı halindeyse doğum anına kadar kürtaja cevaz verilmiş ve
yapılan gebeliğin sonlandırılması işlemi bir tür tehlike haline benzer durum olarak kabul
edilmiş ve bu itibarla hukuka uygunluk nedeni olarak kabulüyle yukarıda belirtilen
koşullar çerçevesinde gerçekleştirilen kürtaj işlemi hukuken meşru olarak
değerlendirilmiştir. Tehlike haline ilişkin dilema doğum anına kadar tıbbi-sosyal
indikasyonlara dayanılarak meşru bicimde gerçekleştirilebilen gebeliğin erken
sonlandırılması işleminde kendisini göstermektedir. Bu yaklaşımla beraber önceleri ayrı
ayrı düzenlenilmiş bulunan embriyopatik indikasyonların ortadan kaldırılmış olması
„kişinin kendi bacağına kursun sıkması“ olarak değerlendirilmiştir:
1995 yılına kadarki dönemde Almanya’daki düzenlemelerde ağır bir hastalık taşıyan
embriyonun olduğu somut olaylarda (embriyopatik nedenlerden dolayı) gebeliğin 22’nci
haftasına kadar kürtaj işlemine izin verilmekteydi. Buraya ilişkin yasal durum alman
anayasa sisinin eşit muameleye ilişkin düzenlemelerinden kaynaklı olarak „Hamilelere ve
Ailelere Yardımda Bulunulmasında Dair Kanunda Değişiklik Yapan Kanunun (Das
Schwangeren- und Famililenhilfeänderungsgesetz-SFHÄndG)“ çıkarılmasıyla 21.08.1995
tarihinde ortadan kaldırıldı. İlgili iptal kararında, engelli insanlara yönelik derneklerin
oluşturduğu toplumsal baskı da büyük rol oynamıştır. Ancak bu Kanunun çıkmasıyla
beraber doğum sancılarının doğrudan başlaması anına kadarki süreçte, sağlık durumu
zarar görmüş bir bebeğin doğumu, anne adayının yaşamına ve sağlığına yönelik menfaati
dikkate alınılmak suretiyle (zorunluluk hali), gebeliğin erken sonlandırılması olanak
dahiline sokulmuş olmuştur. Aslında kanun koyucu ilgili yasal düzenlemeyi yaparken iyi
niyetle hareket etmiş ve engelli insanlara karsı yönelebilecek her türden ayrımcılığın ve
kabul edilemez farklı muameleye maruz bırakmanın önüne geçmek istemiştir. Ancak
kanun koyucunun dikkatinden kaçan olgu, önceki dönemlerde de embriyopatik
indikasyonların bizzat ceninin engellilik halinin değil; anne adayı hamile kadın acısından
ortaya çıkan güç durumun kürtaj için bir gerekçe meydana getirmiş olmasıydı. Hamilelere
ve Aileye Yardıma İlişkin Kanunda Değişiklik Yapan Kanunun 1995 yılında kabulüyle
birlikte, „hamile kadının mevcut yaşamsal durumu ve ileride doğabilecek yaşamsal
koşullarının dikkate alınılması“ seklindeki bir eklemenin mesele bakımından geçerli hale
gelmesi, bu nevi’den olaylarda artik tıbbi-sosyal indikasyonların belirleyici olmasını
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beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla örneğin sağlık durumu bakımından zarar görmüş
(engelli) bir çocuğa sahip olma fikrinin, hamile kadında intihar tehlikesini de içeren
depresyona yol açması halinde, somut olayda hamile kadının fiziksel ve ruhsal sağlık
durumunuza yönelik ağır bir kısıtlama tehlikesinin fiilen mevcut olmasından hareket
edilmek suretiyle hukuken caiz bir kürtajın gerçekleştirilmesi olanak dahilindedir.
Nitekim bu yaklaşım değişikliğinin örneğin 2010 yılı için sonucu teknik isimlendiriliş
biçimiyle „Gecikmiş kürtaj uygulaması“ şayisinin 462 olmasıdır.
Hamile kadın henüz doğmamış bebeğin yaşamını korumakla yükümlüdür. Buradan
kaynaklanabilecek ve kadının bedeni üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlayacak
uygulamalar hamilelik süresinde bir bebek sahibi olmanın beraberinde getirdiği
sorumluluğun yansımasıdır. Sosyal bilimler alanında ortaya çıkan ve kadının sağlık
durumu yerinde olmayacak bir çocuğa, sırf bunun içinde yasadığı toplum acısından
beraberinde getireceği sonuçlara bağlı olarak sahip olma sorumluluğunu taşımasının
gerekliliğine dair tartışma uzun zamandır varlığını devam ettirmektedir. Bu yaklaşım
kadınlar tarafından „kürtaja zorlama“ olarak algılanmaktadır. Kadın burada bir kez daha
„etik kale bekçisi“ durumuna sokulmaktaysa da; artık bu karar sürecinde kendisinin
yanında ilgili sürece dahil olacak bir etik komisyon bulunmayacaktır. İste bu nedenle 1
Ocak 2010 tarihinde Almanya’da karara bağlanan Hamilelik Sorunlarına Dair Kanunda
(Schwangerschaftskonfliktgesetz-SchKG) değişikliklerle, konuya çözüm bulunmaya
çalışılmıştır. Ancak bu değişikliklerle birlikte de sadece özel durumların varlığı ve
önceden tanıların bildirilmesi halinde, meseleye dair bir bilgilendirmenin ve
danışmanlığın yapılması kabul edilmiştir (Hamilelik Sorunlarına Dair Kanunun 2a
maddesinin yeni hali). Hatta gebe kadın, hekim tarafından kendisine kürtajın yapılmasını
gerekli ve kabul edilebilinir kılacak indikasyonlara dair tespitlerin açıklanmasından önce,
danışmanlığın yürütülmesine dair yazılı onay vermek durumundadır. Tip mesleği
mensuplar bu değişikliği elbette olumlu bulmuşlardır. Çünkü bu şekildeki bir uygulamada
kendileri tarafından icra edilen faaliyet, danışmanlık görevinde ve konu üzerinde
değerlendirmede daha fazla zaman sahibi olmada rahatlık sağlarken; konuya ilişkin
sorumluluk alma meselesinde daha az sıkıntılı bir nitelik arz eder hale gelmiştir. Oysa
uygulama muhatabı kadın acısından bu değişiklik sonucu ortaya çıkan danışmanlık
faaliyetinin anlamı kendisinin sahip olduğu tasarruf hakları üzerinde daha fazla sınırlama
ve sıkıntıdır. Düzenlemeyle birlikte, kadınların „çok da üzerine düşünmeden kürtaj
yaptırdıkları“ ve en azından – kanundaki ifade böyledir – 3 gün bu yöndeki karara dair bir
düşünme süreci yasamalarının isabetli olacağı kabul edilmiştir. Gerçekten de günümüz
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toplumlarında engellilerle birlikte bir toplumda yasam sürme, ebeveyn bakımından geniş
ölçüde bir bireyselleştirilmiş yaşamı beraberinde getirmektedir.

2. Yasam Yeteneğinin Ortaya Çıkmasından İtibaren Extrauterin (Ektopik)
Koruma ve Ektogenesis
„Kadın üzerine ortaya çıkacak yan etkilerin“ ortadan kaldırılması için kapsamlı
olarak ektogenesisin yani suni döllenmenin kabulü mevcut sorunları ortadan kaldırmakta
yeterli olacak midir? Bu durum geçmişte sadece bir spekülasyondan ibaretken artik
günümüzde bir seçenek alanına dahil olmuş ve insanoğlunun gelecek nesillerini
intrauterin olarak oluşturmak ve karnında taşımak veya „yapay bir cevrede meydana
getirtmek“ arasında bir tercihte bulunmasını olanak dahiline sokmuştur. Ancak bu
yöndeki bir olanak meseleye yakından bakıldığında, in vitro prenidatif embriyoda olduğu
gibi doğmamış yasam formuyla ilişki açısından doğam yasam alanından onu ayırmanın
sonucu olarak etik bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu şekildeki „geçici
laboratuar durumu“, toplumun doğal yasam alanına eklemlenmesiyle beraber (doğumdan
sonraki aile iliksileri), hücresi vericisi konumundaki ebeveynlerin kendi kaderlerini tayin
hakkinin konuya ilişkin değerlendirmede dikkate alınmasını şart koşmaktadır.

C. Status Quo / Hamilelik Esnasında Kişinin Kendi Bedeni Üzerinde Tasarruf
Yetkisinin Olmasına Yönelik Talepler
Hamileliğin, hamilelik öncesi evreden başlayıp, gecikmiş kürtaj uygulaması
tartışmalarına ilişkin evresine kadarki çeşitli evrelerine dair yaptığımız bu inceleme de
göstermiştir ki, (ceza) hukuk düzenlemeleri de lege lata olarak, tasarruf yetkisi
meselesine ilişkin genel bir yapı oluşturmaktan ziyade, tek tek olay kurgularına karsı
verilmiş reaksiyonları yansıtır niteliktedirler.
Ceza hukuku kural olarak „retrospektif ve sabit“ bir bilim dalıdır. Ortaya çıkan sonuç
ise bir „ileri“ bir „geri“ halidir. Bu git-gel‘leb ayni zamanda hamilelik sürecinde tasarrufa
dair güç kullanımlarını da beraberinde getirmektedir. Ceza hukuku „hayati koruma
ormanını“ görmekteyken; „kendi başını doğrultan ağaçları“ fark edememektedir.
Dolayısıyla bütünleşik bir koruma konseptinden söz etmek hatalı olacaktır. Doğum öncesi
yasamın korunması alanında ise yukarıdaki ifadelerin aksine bioteknoloji alanında yeni
gelimseler olmakta – ekstrkorporal embriyo oluşturmadan preimplantasyon genetik tanıya

225

“Senin Bedenin Bana Aittir!”
Cezalandırılabilir Kürtaj ile “Kürtaja Zorlama” Arasında Kalan Kadın - Hamile Kadının Kendi Bedeni
Üzerindeki Hâkimiyet Yetkisinin (Yeni) Sınırlarına Dair Bir İnceleme - Dr. Liane Wörner,
(Çev.: Yard. Doç. Dr. Barış Atladı)

ve ayrıntılı prenatal bakim ve programlamaya kadar – ve bu gelişmeler mesele
bakımından büyük (ve giderek artan bir belirleyicilikte) bir role sahip olmaktadırlar.
Bioteknoloji bir disiplin olarak „gelecek odaklı“ özelliktedir. Ancak bunun tek tek
insanlar üzerinde, yasamlar üzerinde doğurabileceği tehlikeler hala net değildir; ve
bioteknolojinin „değerlendirilmesi …. hususunda toplumsal bir mutabakat da (henüz)
sağlanılabilmiş değildir“. Ceza hukukunun bioteknolojiye ilişkin alandan tam anlamıyla
çıkması değil de, toplumsal yönlendirici fonksiyonunu bu alanda gerçekleştirmesi
isteniliyorsa; bakış açısında bir değişikliğin de mutlak gerekli olduğunu kabul etmek
gerekir: Bireysel hukuksal değerlerden uzaklaşılmalı ve somut olarak karşılaşılan
menfaatler ve çatışma alanını oluşturan temel hak ve hürriyetlere odaklanılmalıdır. Bu
şekildeki bir değişiklik, hukuksal değerlerin ceza hukuku eliyle korunulması ilkesinden
vazgeçildiği anlamına gelmeyeceği gibi, ceza hukukunun soyut tehlike suçlarını içerir bir
yapıya döndürülmesi anlamına da gelmeyecektir. Burada mesele, bioteknoloji alanında
olduğu gibi gelecek odaklı ilerlemeleri somut hukuksal değerlerin ve menfaatlerin her
birinde daha kolay bir bicimde bulunabilir yapmak ve buna ek olarak örneğin birbiriyle
çatışma halinde bulunan somut menfaat ve hakları birbiriyle uyumlu hale getirebilmektir.
Yukarıdaki açıklamalarda olmak üzere kanun koyucu ceza hukuku alanında yaptığı
düzenlemelerle prenatal korumaya ilişkin alanı, erken prenidatif embriyoya müdahale
olanaklarının ortaya çıkmasıyla beraber, bu dönemdeki canlının doğum öncesi yaşamını
koruma konseptini oluşturmuş ve nasciturusun haklarını kuvvetlendirmiştir. Hamileliğe
ilişkin sorunsal, bu gelişmeyle beraber sadece preimplantif evreye indirgenmekten
kurtulmuştur. Gebe kadınların ve hücre vericilerinin tasarruf yetkilerinin, bu kanun
koyma sürecinde içine girdikleri durum, bunlara hücre vericisi olmaları nisabıyla bu
hücreler üzerinde mülkiyet haklarının tanınılması ve foetus ve hücre kullanımı konusunda
son kararı vermeye dayalı etik-ahlaki sorumluluğun aktarılması örneklerinde olduğu gibi
bazen arzu edilen bazense arzu edilmeyen yan sonuçları doğurmuştur.
Ayni zamanda tasarruf yetkilerindeki büyük çapta azalmalarla karsı karsıya kalan
kadınlar Barbara Duden’in ifadesiyle „kendi içlerinde devam eden ve önemli ölçüde
bağımsız düşünülen bir sürecin cereyan ettiği, gözlem konusu olan ve hakkında görüş ve
tavsiyelerin aktarıldığı ve bir kararın konusu olan bir alan haline gelmiş olmaktadır“.
Korumaya ilişkin tam ve bütünleşik bir konseptin meydana gelmesi, bioteknolojinin
bu denli ilerlediği bir zaman diliminde embriyonun kendi doğal yasam alanından
uzaklaştırılması seklinde kendisini hissettirmektedir. Bu şekildeki bir yapının
oluşturulması sadece cezai tehdit altına alınacak tasarruf yasakları ve danışma
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mükellefiyetleri ile gerçekleştirilmemeli; embriyonun yaşamını oluşturmasına, hücre
vericisine, hamile kadınlara ve topluma dair zorunlu durumların geniş ölçüde dikkate
alınmasına dayanmalıdır. Nitekim preimplantik genetik tanı sürecinde etik komisyonların
devreye sokulması bu çerçevede değerlendirilmelidir. Buradan olmak üzere nesep ve
evlat edinme meselesine ilişkin düzenlemelerde bulunulması da bir gerekliliktir. Belki de
bir kez daha „umudun yeşerdiği bir alandan“ bahsetmek mümkündür.
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TÜRK CEZA HUKUKUNDA TÖRE SAİKİYLE ÖLDÜRME

Prof. Dr. Mahmut Koca

Giriş
Kasten öldürme suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinden birisini de, bu
suçun töre saikiyle işlenmesi oluşturmaktadır (m. 82, f. 1, bent k). Mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanununda bulunmayan bu nitelikli hal1, 5237 sayılı yeni TCK’ya, Kanunun Adalet
Komisyonundaki görüşülmesi sırasında eklenmiştir. Buna gerekçe olarak ülkemizde
cinsel saldırıya uğrayan kız çocuklarının, ailesinin istemediği bir kişiyle arkadaşlık eden
veya evlenen kadınların öldürülmesi şeklinde ortaya çıkan ve töre cinayeti olarak
adlandırılan fiillerin önlenmesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çeşitli uluslararası sözleşme
ve bildirilerde de kadınlara yönelik bu tür öldürmelerin önüne geçmek için devletlere
yüklenen yükümlülüklerin bir gereği olarak da, bu düzenlemenin yapıldığı ifade
edilmiştir2.
Gerçekten ülkemizin özellikle kırsal kesimlerinde, geleneklerin ağır bastığı kapalı toplum
katmanlarında, toplumda yerleşmiş iptidai bir gelenek olarak özellikle kadınların ailenin
tasvip etmediği yaşam tarzları ve davranışları nedeniyle öldürüldüklerine sıklıkla
rastlanmaktadır. Bu uygulamanın henüz devletin oluşmadığı eski dönemlerden kalma bir
gelenek olduğu belirtilmiştir. Bu dönemde suç olarak kabul edilen gayri meşru ilişkilerin
affedilemeyecek kadar vahim fiiller oldukları ve bu fiillerle yitirilen değerlerin yeniden


İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

1

Aksine 765 sayılı Kanun haksız tahrikin özel bir şekli olarak (m. 462) şeref kurtarmak saikiyle eşi, aile
yakınlarını ve evlilik dışı meydana gelen çocukları öldürmeyi cezayı azaltıcı nedenler olarak kabul
ediyordu (Bkz. Hafızoğulları/Ketizmen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hayata Karşı Suçlar, Ankara
Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 1, Kış 2008, s. 150.

2

Bkz. Niyazi Güney/Kenan Özdemir/Yusuf S. Balo, Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2004, s. 237-238.
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kazanılamayacağı kabul edilmekte ve ölüm cezası ile karşılanmaktaydı. Devlet öncesi
dönemde gayri meşru ilişkilerin cezası failin mensubu bulunduğu aile veya kabile reisi
tarafından verilerek infaz edilmekteydi. Devletin oluşmadığı dönemde yerleşen bu
gelenek, özellikle devlet otoritesinin tam olarak tesis edilemediği veya geleneklerin,
aşiret/kabile yapısının çok güçlü olduğu yerlerde bugüne kadar devam etmiştir3.
TCK’nın 29. maddesinin gerekçesinde, töre ve namus cinayetlerinin akraba içi öldürme
suçları oldukları belirtilmiştir. Gerçekten bu suçların faillerinin genellikle koca, baba,
kardeş gibi yakın erkek akrabalar; mağdurların ise bu kişilerin eşi, annesi, kız kardeşi
veya diğer bir yakın akrabası olan kadınlar oldukları görülmektedir4. O halde bir
kimsenin en yakınının yaşamını dahi yok etmeyi göze alabileceği ve bunu kendince
meşru göreceği bir motivasyon aracı olarak töre karşımıza çıkmaktadır.
Belirtmek gerekir ki, adına töre veya namus cinayeti denilen bu cinayetler, sadece
ülkemizde ve daha genel anlamda İslam dünyasında değil, başka kültür çevrelerinde de
görülmektedir5. Dolayısıyla bu tür cinayetlerin İslam kültürünün bir parçası olduğu
söylenemez6.

Töre saikiyle öldürme ne zaman vardır?
Kanunda, töre saikiyle öldürme kasten öldürme suçunun nitelikli hali olarak kabul
edilmiş, ancak bu kavramın ne anlama geldiği ne kanun metninde ne de gerekçesinde
açıklanmıştır. Ceza hukukunun güvence fonksiyonunun bir gereği olarak, bu kavramın ne
anlama geldiği ve failin ne zaman töre saikiyle hareket ettiğinin belirlenmesi gerekir.
Töre, sözlükte7, “bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin,
kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü,
âdet”, “bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap” şeklinde tarif edilmektedir. Bu
3

Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 253.

4

Hakan Hakeri, Yeni Türk Ceza Kanununda Hayata Karşı, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, İşkence
ve Eziyet, Terk ve Yerdım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçları,
(http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/102.doc).

5

Bkz. Silvia Tellenbach, (Çev.: Ahmet Mumcu), Alman Ceza Hukukunda Şeriat, TBBD, Sayı 84, EylülEkim 2009, s. 302.

6

Alman ceza kanununda da bu tür öldürmeler pek aşağı saiklerle işlenmiş cinayetler kabul edilerek daha ağır
cezalandrılmaktadır (m. 211). Pek aşağı saikler, genel ahlak geleneklerine göre hiç sayılmayan ve en alt
derecede bulunan değerlerdir. Namus cinayetlerinde pek aşağı derecedeki saiklerin varlığı objektif olarak
kabul edilebilir (Tellenbach, s. 302-303).

7

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.
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tanımdan da anlaşıldığı üzere, töre kelimesi, “ahlak, adet, anane, edep, erdem, fazilet,
gelenek, namus, şeref, örf, teamül” gibi çok sayıda kelimeyle eş anlamlıdır8.
Saik ise, kasttan önce gelen ve kastı hazırlayan bir duygu ve düşüncedir. Saik faili
haksızlık teşkil eden fiili işlemeye iten nedendir. Failin suç teşkil eden fiili hangi saikle
işlediğinin genelde bir önemi yoktur. Saik ancak suçun kanuni tanımında o suçun temel
veya nitelikli şekline ilişkin bir unsur olarak yer verildiği hallerde önem taşır 9. Nitekim
TCK’nın 82. Maddesinde kan gütme ve töre saikiyle kasten öldürme suçunun işlenmesi
suçun temel şekline göre daha ağır cezalandırılmaktadır.
Kavramların anlamından hareketle denilebilirki, töre saikiyle öldürmenin varlığından söz
edebilmek için, öldürme fiilinin törelerin, ananenin gereklerine uygun bir görevi yerine
getirmek adına işlenmesi gerekir. Bir başka deyişle töre, faili, öldürme fiilini işlemeye
yöneltmeli, fail toplumun baskısından kurtulmak için mağduru öldürmelidir.
Doktrinde töre saikiyle öldürmenin varlığı için, genellikle mağdurun töreye aykırı bir
davranışının varlığı ve aile veya aşiret meclisinin töreye aykırı davranan mağdurun
öldürülmesi yönünde karar alması şeklinde iki koşulun gerçekleşmesi aranmaktadır10. Bir
kısım yazarlar ise bu nitelikli halin varlığı için önemli olanın failin saiki olduğunu, aile
meclisinde karar alınmasının zorunlu olmadığı görüşündedirler11.
Konuya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi de, ilk başlarda, töre saikinin varlığı için aile
meclisi kararının bulunmasını ararken12, daha sonra verdiği ve artık yerleşik hale gelen
içtihatlarında aile veya aşiret meclisinin bu yönde karar almasını aramamaktadır. Yargıtay
kararlarında münhasıran failin saikini esas almakta ve bu nitelikli hali “namus saikiyle”
işlenen öldürmeleri de kapsayacak şekilde yorumlamaktadır. Yargıtay bu nitelikli hali
uygularken öldürmeye neden olan mağdur davranışının fail tarafından ailenin namus ve
şerefini eksilten bir davranış olarak nitelendirmesini yeterli görmektedir. Bu
8

Zeynep Burcu Akbaba, “Töre, Namus ve Töre Saikiyle Kasten Öldürme”, TBBD, Sayı 75, Mart-Nisan
2008, 334.

9

Koca/Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, (4), s. 200.

10

Bkz. Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 253; Yaşar/Gökcan/Artuç, Cilt II, (2010), s. 2740-2741;
Tezcan/Erdem/Önok, (8), s. 164; Centel/Zafer/Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, (2007), s. 57;
Hafızoğulları/Ketizmen, ABD/66, s. 150.

11

Akbaba, TBBD/75, s. 343.

12

“Kardeşe, çocuğa ve gebe olduğu bilinen maktüleye karşı işlenen öldürme suçunun alınan aile meclisi
kararı sonucu gerçekleştirildiğini gösteren kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı, bu nedenle suçun
töre saikiyle işlendiğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığı halde, 5237 sayılı TCK'nun 82/1-d-e-f maddeleri
yerine 82/1-d-k maddeleri uyarınca karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir” (Y. 1. CD. T. 14.3.2008, E.
2007/6700, K. 2008/1986; karar için bkz. Kazancı Hukuk Otomasyonu).
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çerçevede Yargıtay, kardeş olan sanıkların dul olan annelerinin gönül ilişkisi ve cinsel
birliktelik yaşadığından şüphelendikleri kişiyi öldürmelerini13, kardeş olan sanıkların
yengesi olan bayanın rızasıyla kaçtığı ve iki üç ay birlikte yaşadıktan sonra kocasının
affetmesi üzerine evine dönmesine rağmen, kaçtığı şahsı öldürmelerini14, eniştesi ile
cinsel ilişkiye girip hamile kalan ve çocuğunu aldıran bayanın babası ve kardeşleri
tarafından öldürülmesini15, amcalarının reşit kızının kimliği bilinmeyen birisiyle cinsel
ilişkiye girdiğini öğrenen sanıklar tarafından öldürülmesini16, erkek arkadaşı ile
Antalya’ya kaçan mağdurenin ailesi tarafından eve getirildikten sonra diğer aile
bireylerinin teşvikiyle kardeşi tarafından öldürülmesini17, kocasından boşanıp babası
evine gelen ablasının evlenmeden önce ilişkisi bulunan şahısla dini nikahla evlenmesi
üzerine bu kişinin kardeşi tarafından öldürülmesini18, reşit olan kız kardeşiyle yaklaşık bir
haftadır yaşamaya başlayan şahsın öldürülmesini19, kişinin kendisinin veya ailesinin
şerefini kurtarmak amacıyla işlenmiş namus cinayetleri olarak kabul etmiş ve töre
saikiyle öldürme olarak nitelendirmiştir. Yargıtay kararlarında münhasıran failin
namusunu temizleme, ailesinin şerefini kurtarma amacıyla hareket edip etmediğine
bakmaktadır.
Yargıtay’ın kararlarından da anlaşılacağı üzere, Yüksek Mahkeme failin namusunu
temizlemek ya da aile şerefini kurtarmak amacıyla işlediği öldürme fiillerini de töre
saikiyle öldürme kapsamına sokmaktadır. Bu durumda töre saikinin namus saikiyle
öldürmeleri kapsayıp kapsamadığının belirlenmesi gerekir.
Doktrindeki çoğunluk görüşü de, Yargıtay’ın uygulamasına paralel olarak, töre saikinin
namus saikini de kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiği yönündedir. Dolayısıyla bir
törenin gereği olmasa da, namus kurtarma, namusunu temizleme saikinin varlığını
hükmün uygulanması için yeterli görmektedirler20.

13

Y. 1. CD., 15.4.2009, 7373/2154 (Kazancı Otomasyon). Yargıtay’ın kararına yerel mahkemenin direnmesi
üzerine olay Yargıtay Ceza genel Kurulu’nun önüne gelmiştir. YCGK, 11.5.2010 tarih ve E. 2010/1-56, K.
2010/111 sayılı kararı ile direnme kararını bozmuştur.

14

Y. 1. CD., 8.4.2009, 2339/1937 (Kazancı Otomasyon).

15

Y. 1. CD., 25.4.2008, 8437/3340 (Kazancı otomasyon).

16

Y 1. CD., 22.1.2010, E. 2009/1759, K. 2010/246 (Kazancı Otomasyon).

17

Y. 1. CD., 1.2.2010, E. 2009/8861, K. 2010/605 (Kazancı Otomasyon).

18

Y. 1. CD., 7.6.2010, E. 2009/8804, K. 2010/4214 (Kazancı Otomasyon).

19

Y. 1. CD., 28.6.2010, E. 2009/9808, K. 2010/4917 (Kazancı Otomasyon).

20

Bkz. Özbek ve diğerleri, Özel Hükümler, (2010), s. 183; (ancak yazarlar bu yorumun uygulanmasının
kanunilik ilkesini karşısında zor olduğunu da belirtmişlerdir). Hafızoğulları/Ketizmen de (ABD/66, s. 150)
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“Namus” kavramı sözlükte “bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık;
dürüstlük, doğruluk, iffet” şeklinde açıklanmaktadır. Bu anlamı itibariyle namus ve töre
kelimelerinin birbirine yakın anlamlar taşıdığı görülmektedir. İfade edelim ki bir
topluluktaki namus anlayışı o topluluğuun töresi haline gelebilir. Bu anlamda töre
kavramı, namus kavramını da içeren bir üst kavram olarak anlaşılabilir. Ülkemizin önemli
bir kesiminde namus anlayışı kadının cinselliğiyle izah edilen bir içerik taşımaktadır. Bu
anlamda namus, kadının cinselliğini aile meclisinin veya erkeklerin onayıyla
yaşayabilmesi ve onların koyduğu sınırların dışına çıkmamasıdır. Bu anlayış “namus
kadındır (ailedir) ve ailenin şerefidir, namus olmazsa yaşamanın bir anlamı yoktur”
şeklinde ortaya çıkar. Dolayısıyla kadınların kendilerine biçilen namus ölçüsünün dışına
çıkmaları namussuzluk olarak yorumlanır. Örneğin izinsiz sokakta gezme, eve geç gelme,
boşanmaya kalkışma, ayrı eve çıkma, bir erkekle ilişkilerine dair dedikodu çıkması gibi
olaylardan herhangi birisi ailenin namusuna laf getiren davranışlar olarak kabul edilebilir.
Bu anlamda namus cinayeti, kız çocuklarının veya kadınların, ailenin veya bulunduğu
toplumsal çevrenin egemen gelenek veya törelerinin belirlediği namus anlayışını ihlal
ettiği ve dolayısıyla aile şerefini lekelediği, aileye veya erkeğe utanç kaynağı olduğu
gerekçesiyle aile meclisi veya erkeğin kişisel kararıyla öldürülmesidir21.
İfade edelim ki, şayet namus cinayetleri kültür ve geleneklerin kadınlar için koyduğu
kurallara uyulmaması nedeniyle işlenmişse, bu durumda töre saikiyle işlenmiş bir suç
vardır. Buna karşılık faili öldürmeye iten etken mağdurun törelerin biçtiği role aykırı
davranışı ve bunun kendi üzerinde oluşturduğu motivasyon değil de, kendi bireysel
namus anlayışı veya kadının davranışına olan öfke ise bu nitelikli halin uygulanmaması
gerekir.
Bir başka deyişle kişinin kendi namusunu temizlemek veya aile şerefini kurtarmak
amacıyla işlediği her cinayet, töre saikiyle öldürmenin kapsamına sokulmamalıdır. Zira
kanun koyucunun buradaki amacı çarpık töre ve namus anlayışının önüne geçerek bu
anlayışın toplumda yerleşmesini ve hukukun önüne geçmesini engellemektir. Hiç
kuşkusuz failin saikinin ne olduğunu tespit etmek oldukça zordur. Ancak kanun
koyucunun namus saiki yerine töre saiki kavramını kullanması görmezlikten
gelinmemelidir. Nitekim 82. Maddenin TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri
esnasında yapılan tartışmalara bakıldığında namus saiki kavramına bilinçli olarak yer
verilmediği görülmektedir. Yasa koyucunun töre saikini nitelikli hal olarak öngörmesinin
başta gelen nedeninin, “töre veya namus cinayeti” olarak adlandırılan akraba içi öldürme
aile meclisi kararıyla namus kurtarmak adına kirlendiği düşünülen kadın veya kızın öldürülmesi halinde
töre saikiyle öldürmenin gerçekleşeceği görüşündedirler.
21

Akbaba, TBBD, 2008/75, s. 337.
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suçlarında haksız tahrik indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne geçmek olduğu
anlaşılmaktadır (bkz. M. 29 gerekçe). Failin adeta görev bilinciyle hareket ettiği bu suç
tipinde, namus kavramına yer verilmemesinin, ileride doğabilecek olan sorunları
önlemeye ve hukuk düzenince de kabul edilen bir namus anlayışının hukuki korumadan
yoksun bırakılmasının önüne geçmek olduğu, bununla birlikte, toplumun ortak vicdanı ve
hukuk düzenince de kabul görmeyen bir namus anlayışıyla gerçekleştirilen öldürme
fiilerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, bu suç tipinde, genel olarak mağdur
kadın ise de, yasa koyucunun bir ayrım gözetmediği, “töre saiki” kavramının, belirli
koşullarda namus saikini de kapsayan bir üst kavram olduğu ortaya çıkmaktadır22. Ne
yazık ki Yargıtay’ın uygulaması namus saikiyle işlenen öldürmelerin hemen tamamını
töre saikiyle öldürme kapsamına sokmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamanın
kıyas yasağını zorladığını belirtmek gerekir.
Sonuç
1. Töre ve namus gibi sınırları belirsiz ve oldukça geniş anlama gelen kavramların
bir suçun temel şekline veya nitelikli haline ilişkin tanımlarda kullanılması suçta
kanunilik ilkesi bakımından oldukça mahzurlu olmuştur. Nitekim Yargıtay’ın
uygulaması da bunu göstermektedir. Bu nedenle bu nitelikli hallere kanunda yer
verilmemesi daha doğru olurdu. Ayrıca TCK’nın kasten öldürme suçunun temel
şekline ilişkin cezayı müebbet hapis olarak tayin etmesi de, bu nitelikli halin
varlığını gereksiz kılmaktadır.
2. Ancak Kanunda bu nitelikli hale yer verildiğine göre bu kavramın anlamının
açığa kavuşturulması ve dar yorumlanması gerekir. Bu çerçevede doktrinde
töreye aykırı davranışın varlığı ve aile meclisi kararının alınması gerektiği ileri
sürülmüştür. Aile meclisi kararının varlığı mağdurun davranışının töreye aykırı
olduğunu her zaman göstermez. Dolayısıyla bu husus tek başına töre saikinin
varlığının kriteri olamaz. Töre, faili öldürme suçunu işlemek bakımından
harekete geçiren bir etkendir. Burada önemli olan öldürmeye yönelik motivasyon
bakımından failin davranışını töreye dayandırıp dayandırmadığıdır. Bu anlamda
mağdurun davranışı töreye aykırı olsa bile, failin bu saikle mi hareket ettiği yoksa
başka etkenlerle mi hareket ettiği tespit edilmelidir.
3. Yargıtay, bir öldürme fiilinin namusa ilişkin gerekçeler taşıması halinde bunun
töre saikiyle öldürme olduğu yönünde bir uygulama geliştirmektedir. Yargıtay’ın
uygulamasının kanunilik ilkesini zorladığı ortadadır. Bu uygulama bu suçlarda
haksız tahrik uygulamasını da neredeyse ortadan kaldırmıştır.

22

Bu değerlendirmeler için ayrıca bkz. YCGK, 11.5.2010, E. 2010/1-56, K. 2010/111 sayılı kararı.
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Kann „Ehre“ ein Grund für die Tötung einer Frau sein?

Dr. Erol Pohlreich

Als Hatun Sürücü im Jahr 2005 an einer Bushaltestelle in Berlin von ihrem Bruder
erschossen wurde, waren „Ehrenmorde“ und die dahinter stehenden Vorstellungen von
„Ehre“ wohl den wenigsten Deutschen ein Begriff, denn die deutsche Presse und der
deutsche Rundfunk beschränkten sich nicht auf eine beschreibende Berichterstattung,
sondern erläuterten umfangreich die hinter „Ehrenmorden“ stehenden kulturellen
Konzepte. Der Begriff und das hinter ihm stehende Konzept von „Ehre“ ist trotzdem den
meisten Deutschen bis heute fremd geblieben, was vielleicht erklärt, warum der Begriff
„Ehrenmord“ in Deutschland auch heute noch teilweise falsch verwendet wird. So
überschrieb beispielsweise die größte deutsche Strafrechtszeitschrift, die Neue Zeitschrift
für Strafrecht, ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11. Oktober 2005 mit „Niedrige
Beweggründe bei Ehrenmord“, obwohl die abgeurteilte Tat gar kein „Ehrenmord“ war.
Vielmehr hatten die Angeklagten ihr Opfer getötet, weil dieses sie zuvor mit einem
griechischen Schimpfwort beleidigt hatte. 1 Richtigerweise ist jedoch nicht jede Tötung,
mit der irgendeine Ehrverletzung erwidert werden soll, schon allein deshalb als
„Ehrenmord“ zu bezeichnen. „Ehrenmorde“ sind vielmehr vorsätzliche Tötungen, mit
denen einer dem Täter oder seiner Familie drohenden oder (vermeintlich) eingetretenen
gesellschaftlichen Herabsetzung aufgrund der Verletzung sexueller Verhaltensregeln
durch ein Familienmitglied entgegengetreten werden soll. Die Verletzung sexueller
1

Vgl. BGH NStZ 2006, 284.
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Verhaltensregeln kann aus Sicht des Täters sowohl ein Grund für die Tötung einer Frau
als auch eines Mannes oder beider sein, so dass der Opferkreis keinesfalls auf Frauen
beschränkt ist. Deshalb möchte ich mir erlauben, im Folgenden der Frage nachgehen, ob
„Ehre“ ein Grund für die Tötung eines Menschen sein kann, und nicht allein für die
Tötung von Frauen. Ich möchte aber hervorheben, dass auch die von mir so formulierte
Frage im Zusammenhang dieses Festivals richtig verortet ist, auch wenn das Festival
Gewalt gegen und die Diskriminierung von Frauen in den Blick nimmt. Zwar können auf
der Opferseite eines „Ehrenmordes“ sowohl Männer als auch Frauen stehen, mit solchen
Taten werden aber Verstöße gegen sexuelle Verhaltensregeln sanktioniert, die in aller
Regel Frauen diskriminieren.2 „Ehrenmorde“ werden beispielsweise begangen, weil eine
Frau vor der Ehe ihre Jungfräulichkeit verloren hat, eine voreheliche Beziehung zu einem
Mann ohne Einverständnis der Familie eingeht, im Fall ehelicher Untreue, wegen
Verlassens des Ehepartners, ja sogar wegen der Eigenschaft als Opfer einer
Vergewaltigung. 3 Weil die hinter „Ehrenmorden“ stehenden sexuellen
Verhaltenserwartungen strenger sind, wenn es um die Sexualität von Frauen geht, werden
„Ehrenmorde“ tendenziell als Form der Diskriminierung von Frauen wahrgenommen. Ich
möchte aber wiederholen, dass auch Männer Opfer eines „Ehrenmordes“ sein können,
und dies nicht allein dann, wenn sie homosexuell sind, 4 sondern vor allem dann, wenn sie
sich am sexuellen Fehlverhalten einer Frau beteiligt haben. 5
Es ist bei alldem darauf hinzuweisen, dass dem Begriff des „Ehrenmordes“ eine soziale
Zuschreibung aus dem Umfeld des Täters innewohnt: Nicht vom Täter hängt es ab, ob
seine Tat als „Ehrenmord“ gilt, sondern von der gesellschaftlichen Billigung der Tat und
des in ihr ausgedrückten sexuellen Ehrverständnisses.
Auch die Blutrache ist von Ehrmotiven geleitet. Bei ihr steht jedoch der Gedanke der
Vergeltung einer als Ehrverletzung empfundenen vorherigen Tötung einer Person aus
dem persönlichen Umfeld des Blutracheübenden im Vordergrund. 6 Außerdem spielen
sich „Ehrenmorde“ – anders als Blutrachetötungen – zumeist innerhalb eines

2

Eingehend zu der Verletzung von sexuellen Verhaltenserwartungen, deretwegen „Ehrenmorde“ begangen
werden, Pohlreich, „Ehrenmorde“ im Wandel des Strafrechts, Berlin 2009, S. 28 ff.
3

Vgl. Pohlreich, „Ehrenmorde“ im Wandel des Strafrechts, Berlin 2009, S. 30 m.w.N.

4

Vgl. Schirrmacher, Mord im Namen der „Ehre“, Rechtspolitisches Forum Nr. 37 (2006), S. 18 ff.

5

Zu Recht kritisch in Bezug auf die weitgehende Beschränkung des Opferkreises auf weibliche
Familienmitglieder des Täters Cöster, Ehrenmord in Deutschland, 2009, S. 180 ff.
6

Kudlich/Tepe, GA 2008, 92 (94); Çakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, 2011, S. 86 ff.
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Familienverbandes ab.7 Im Übrigen liegt Blutrachetötungen kein sexuelles Ehrverständnis
zugrunde. Blutrache und Frauenrechte haben nichts miteinander zu tun.
Wichtig erscheint mir zu betonen, dass „Ehrenmorden“ nicht unbedingt ein
Familienratsbeschluss zugrunde liegt und dass „Ehrenmorde“ auch im Affekt begangen
werden können.
Als Vertreter des deutschen Strafrechts möchte ich die Frage, ob „Ehre“ ein Grund für die
Tötung eines Menschen sein kann, nicht aus philosophischer oder soziologischer Sicht
beurteilen. Ich möchte also nicht beantworten, ob „Ehre“ aus wissenschaftlicher Sicht ein
legitimer oder moralisch unbedenklicher Grund für die Tötung eines Menschen sein kann.
Ich werde mich im Folgenden vielmehr der Frage zuwenden, ob und gegebenenfalls wann
„Ehre“ nach deutschem Strafrecht ein Umstand sein kann, der sich auf die Bestrafung der
Tötung eines Menschen auswirkt. Anders als der Begriff nahelegt, verbirgt sich hinter
einem „Ehrenmord“ nach meinem Dafürhalten weder eine ehrenhafte noch eine zwingend
als Mord im Strafrechtssinne zu qualifizierende Tat. Ob ein „Ehrenmord“ zugleich auch
ein Mord im Sinne des deutschen Strafrechts – also im Sinne von § 211 StGB – und daher
mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen ist, hängt in der Regel davon ab, ob der Täter
sein Opfer aus „niedrigen Beweggründen“ getötet hat.

A. Objektiver Beurteilungsmaßstab für den Beweggrund
Ein Beweggrund ist niedrig, wenn er „ nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster
Stufe steht, durch hemmungslose, triebhafte Eigensucht bestimmt und deshalb besonders
verwerflich, ja verächtlich ist.“8 Nach welcher Werteordnung ist aber ein
Tötungsbeweggrund zu bewerten, der – wie bei „Ehrenmorden“ oftmals der Fall – von
einer fremden Kultur – nämlich der des Täters – als hochstehend anerkannt wird, von der
deutschen Kultur jedoch nicht? Denkbar ist durchaus ein Abstellen allein auf
fremdkulturelle Wertvorstellungen, und in der Tat verortete die zwischenzeitlich von der
Rechtsprechung befürwortete Lösung das Problem bereits im Rahmen der Prüfung der
objektiven Niedrigkeit des Beweggrundes,9 was denkbar täterfreundlich war. Der
7

Grünewald, NStZ 2010, 1.

8

BGHSt 3, 132 f.; 42, 226; 47, 128; ähnl. BGH NJW 2004, 3051 (3054); NJW 2002, 382 (383); NJW 1993,
1665; BGH StV 1994, 182; Lackner / Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 211 Rn. 5; Fischer, StGB, 59. Aufl.
2012, § 211 Rn. 14; MüKo-Schneider, StGB, Bd. 3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 69 ff.; Krey/Heinrich, Strafrecht
Besonderer Teil ohne Vermögensdelikte, 14. Aufl. 2008, Rn. 28; Wessels / Hettinger, Straftaten gegen
Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, 33. Aufl. 2009, Rn. 95.


9

Vgl. BGH NJW 1980, 537; 1983, 55; StV 1981, 399; 1984, 261; 1994, 182; 1997, 565; vgl. auch
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Bundesgerichtshof verneinte in Anwendung dieses Ansatzes nämlich die niedrigen
Beweggründe eines Spätaussiedlers, der einem türkischen Freund beim Töten des
Liebhabers von dessen Schwester unterstützt hatte. Der Bundesgerichtshof hatte keinen
Zweifel daran, dass der Spätaussiedler die türkischen Wertvorstellungen seines Freundes
geteilt hatte, weil der Spätaussiedler nur geringe Kontakte zu Deutschen und ungleich
umfangreichere Kontakte zu Türken hatte, von denen er anerkannt werden wollte.10 Der
Senat ließ unerörtert, ob nicht schon die im Verhalten des Spätaussiedlers zutage tretende
Bereitschaft, für soziale Anerkennung buchstäblich über Leichen zu gehen, einen
niedrigen Beweggrund verkörpert.
Die aktuelle Rechtsprechung stellt die Niedrigkeit der Beweggründe aber – meines
Erachtens zu Recht – objektiv fest, also ohne Ansehung der Herkunft des Täters und
seiner sozialen Prägungen. Der Maßstab für die Bewertung eines Beweggrundes sei
vielmehr den deutschen Vorstellungen zu entnehmen und nicht den Anschauungen einer
Volksgruppe, die die sittlichen und rechtlichen Werte der deutschen Rechtsgemeinschaft
nicht anerkennt.11 Dem ist aus Gleichheitsgründen12 sowie aus dem Grund zuzustimmen,
dass das deutsche Strafrecht nach den Vorstellungen der deutschen Rechtsgemeinschaft
auszulegen ist.13 Der strafrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz (Art. 103 Abs. 2 GG)
bestimmt das Verhältnis des Einzelnen zur strafenden Gesellschaft, welches nicht durch
Rückgriff auf Wertungen jenseits derer des deutschen Strafgesetzgebers unterlaufen
werden darf.14 Durch den objektiven Maßstab wird keineswegs ein für den Täter
negatives Ergebnis vorweggenommen, solange zunächst fremdartig erscheinende
Wertanschauungen kritisch dahingehend hinterfragt werden, ob sie tatsächlich von den
deutschen Wertanschauungen abweichen und nicht doch menschlich verständlich sind.15
Sonnen, JA 1980, 746 (747); krit. Köhler, JZ 1980, 238 (240).
10

Vgl. BGH NJW 1980, 537.

11

BGH NStZ 2006, 284; 2002, 369; 1995, 79; BGHR StGB § 211 II niedr. Beweggr. 41; BGH NJW 2004,
1466 ff.; BGH NStZ-RR 2004, 361 f. Das Abstellen auf deutsche Maßstäbe stößt in der Literatur zu Recht auf
zunehmende Zustimmung, vgl. Momsen, NStZ 2003, 237 (238); Trück, NStZ 2004, 497; Nehm in: Eser-FS,
2005, S. 419 (426 ff.); Küper, JZ 2006, 608 (610); Valerius, JZ 2008, 912 (915 f.); Hilgendorf, JZ 2009, 139
(141); Grünewald, NStZ 2010, 1 (3); LK-Jähnke, 11. Aufl. 2005, § 211 Rn. 37; MüKo-Schneider, StGB, Bd.
3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 94; Fischer, StGB, 59. Aufl. 2012, § 211 Rn. 29; SK-Sinn, § 211 Rn. 27; Küpper,
Strafrecht BT 1, 3. Aufl. 2007, § 1 Rn. 41; Krey/Heinrich, Strafrecht BT 1, 14. Aufl. 2008;
Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht BT 1, 10. Aufl. 2009, § 2 Rn. 37.
12

Eingehend hierzu Geilen, JK StGB § 211 / 15; MüKo-Schneider, StGB, Bd. 3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 94.

13

BGH NStZ 1996, 80.

14

Vgl. Nestler-Tremel, NJW 1986, 1408.

15

In der Tat hat der BGH im Fall einer Blutrachetötung unterstrichen, dass dahinter stehenden Wertungen
und Gefühle sich von den deutschen nicht ausnahmslos unterscheiden und es insoweit Überschneidungen
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Eine Tötung, die die Voraussetzungen des minder schweren Falls des Totschlags (§ 213
Alt. 1 StGB) erfüllt und dementsprechend milde bestraft würde, kann also schon objektiv
nicht aus niedrigem Beweggrund begangen sein.16 So ist etwa die Tötung des Partners,
der den Täter verlassen will, wohl tendenziell nicht aus niedrigen Beweggründen
begangen, weil in der Tat vor allem eine Verzweiflung des Täters deutlich wird: Der
Täter tötet das, was er eigentlich will. Hier liegt ein minder schwerer Fall des Totschlags
vor, kein Mord aus niedrigem Beweggrund. Anders liegt der Fall hingegen, wenn der
Täter den Partner, der ihn verlassen will, tötet, damit sonst niemand eine Beziehung mit
ihm führen kann, wenn der Täter sein Opfer also zum bloßen Objekt eines exklusiven
Besitzrechts degradiert.

B. Merkmalsbegrenzung durch Berücksichtigung des Täterinneren
Bei Tötungen mit fremdkulturellem Hintergrund lehnt die Rechtsprechung
ausnahmsweise die niedrigen Beweggründe ab, wenn dem Täter bei der Tat die
niedrigkeitsbegründenden Umstände nicht bewusst waren oder wenn es ihm nicht
möglich war, seine gefühlsmäßigen Regungen, die sein Handeln bestimmen, gedanklich
zu beherrschen und willensmäßig zu steuern.17 Der von seinen heimatlichen
Vorstellungen vermeintlich stark beherrschte Täter, der sich von ihnen zur Tatzeit
aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner Lebensumstände nicht lösen konnte, kann also
trotz objektiver Niedrigkeit seiner Beweggründe ausnahmsweise wegen Totschlags
verurteilt werden,18 der nach deutschem Strafrecht regelmäßig mit höchstens 15 Jahren
Freiheitsstrafe zu bestrafen ist.19 Gleiches gilt für den noch ganz in seinem heimatlichen
Kulturkreis verhafteten Täter, der die Bedeutung der niedrigkeitsbegründenden Umstände
nicht nachvollziehen konnte.20 Eine Berücksichtigung der abweichenden

geben kann, vgl. BGH NStZ 2006, 286.
 16 Diese Herangehensweise ist nach hier vertretener Auffassung allein beim Mordmerkmal der niedrigen
Beweggründe zulässig, nicht bei den übrigen Mordmerkmalen. Insofern besteht ein Unterschied zu dem von
einigen Vertretern der Lehre von der negativen Typenkorrektur vertretenen Ansatz, wonach die
Verwirklichung eines Mordmerkmals in Fällen des § 213 StGB nicht die Strafbarkeit wegen Mordes
begründe, siehe Küpper, in: Ziemske (Hrsg.), Staatsphilosophie und Rechtspolitik, Festschrift für Martin
Kriele zum 65. Geburtstag, 1997, S. 777 (793); Riess, NJW 1968, 628 (630).
17

BGH NStZ 1995, 79 unter Hinweis auf BGHR StGB § 211 II niedr. Beweggr. 2, 4, 10, 12, 15, 24, 28.

18

BGH NStZ 1995, 79 m. w. N.

19

Die Vorschrift des § 212 Abs. 2 StGB, wonach auch der Totschlag in nicht näher bezeichneten besonders
schweren Fällen mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden kann, spielt in der Praxis keine Rolle.
20

BGH NJW 2006, 1008 (1012).
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Wertvorstellungen des Täters soll voraussetzen, dass dieser nur auf seine eigenen
Wertvorstellungen kannte und sich nur hieran orientierte. Da eine ausschließliche
Fixierung auf die eigenen Werte bei fortschreitender Integration regelmäßig abnimmt,
soll eine Berücksichtigung die Ausnahme sein. Damit verlangt die Prüfung niedriger
Beweggründe gegebenenfalls eine umfangreiche Würdigung des individuellen
Integrationsprozesses. „Aussagekräftige Anhaltspunkte“ in dieser Frage sollen ein langer
Aufenthalt in der Bundesrepublik, die Teilnahme am Arbeitsleben, der Freundes- und
Bekanntenkreis, die Mitwirkung in Vereinen und politischen Organisationen,
Verständigungsprobleme sowie Ess- und Trinkgewohnheiten sein.21
Zunehmend und zu Recht stößt die aktuelle Rechtsprechung in der Literatur auf Kritik,
weil sie bei fremdkulturell geprägten Tätern – und damit vor allem bei Ausländern – eine
eingehende Untersuchung des Beherrschungs- und Steuerungsvermögens fordert. Dass
aber die Eigenschaft des Täters als Ausländer Anlass zu der Frage geben soll, ob dieser
seine gefühlsmäßigen Regungen beherrschen und steuern konnte, läuft auf ein
unhaltbares stereotypisierendes Bild von Menschen nichtdeutscher Herkunft hinaus. 22
Zwar begründet der Bundesgerichtshof seine Haltung immerhin nicht mehr damit, dass
Persönlichkeitsmängel schon bei „psychopathischen Persönlichkeiten“ und damit erst
recht bei Ausländern in Anschlag gebracht werden müssten.23 Der Bundesgerichtshof
bleibt aber nach wie vor eine Erklärung dafür schuldig, warum bei Menschen
nichtdeutscher Herkunft besonders zu untersuchen sein soll, ob diese so in seine
Motivation verstrickt sind, dass sie sich nicht mehr beherrschen können. Wer
kulturbedingt verminderte oder fehlende Selbstbeherrschung zugunsten ausländischer
Täter berücksichtigen will, muss auch gewalttolerierende Normen der deutschen Kultur
wahrnehmen und zugunsten deutscher Täter berücksichtigen. Davon ist in der
höchstrichterlichen Rechtsprechung indes keine Spur. Bei Migranten wird das
verfassungsrechtliche Gebot schuldangemessenen Strafens überbetont und bei
deutschkulturell motivierten Tätern – insoweit aus guten Gründen – nicht beachtet. Im
Übrigen hängt die Berücksichtigung fremdkultureller Bindungen von einem Geflecht
objektiv kaum nachweisbarer Faktoren ab, welche unvorhersehbare richterliche
Entscheidungen begünstigen. Im Hinblick auf die mit dem Bestimmtheitsgebot in Art.

21

MüKo-Schneider, StGB, Bd. 3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 95; vgl. auch Fischer, StGB, 59. Aufl. 2012, §
211 Rn. 29.
22

Erbil, Toleranz für Ehrenmörder?, 2008, S. 195; Çakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, 2010, S. 254
ff.; Saliger, StV 2003, 22 (23); Trück, NStZ 2004, 497 (499); Valerius, JZ 2008, 912 (917 f.); ders., JA 2010,
481 (486).
23

BGH GA 1967, 244.
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103 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich garantierte Vorhersehbarkeit und Gleichförmigkeit
staatlichen Strafens lässt sich dieses Vorgehen schwer halten. Wenn man die Verurteilung
eines Täters wegen Mordes von dessen Verhaftetsein in der Heimatkultur abhängig
machen will, muss man bei konsequenter Umsetzung dieses Gedankens Umstände
erörtern, die sich oft genug nicht sicher nachweisen lassen werden. Ob bestimmte
Anschauungen tatsächlich in der Sozialisation des Täters eine Rolle gespielt haben, ob
diese Anschauungen in der Heimatkultur nicht bloß von Sektierern vertreten werden, wie
die Heimatkultur zu bestimmen und einzugrenzen ist, ob hinter der Tat nicht vielmehr
individuelle beziehungsweise psychische Gründe und weniger kultur- beziehungsweise
sozialisationsbedingte Gründe standen, ob das Tatverhalten überhaupt zwanghaft zu
nennen sein kann, ob der Täter sich bereits integriert hat und ab wann eine Person als
hinreichend integriert zu betrachten ist, ob sich die in der Tat ausdrückende Anschauung
auch wirklich diametral von den deutschen Anschauungen unterscheidet – dies sind nur
einige vom Tatrichter zu berücksichtigende Gesichtspunkte. Ist ein Täter, der kein
Schweinefleisch isst und keinen Alkohol trinkt, tatsächlich weniger als ein
Schweinefleisch Essender und Alkohol Trinkender in der Lage, zu verstehen, dass es aus
Sicht der deutschen Kultur nicht nur falsch, sondern verabscheuenswert ist, seine
unverheiratete Tochter nur deshalb zu töten, weil sie ohne Einverständnis der Familie
eine Beziehung führt?

C. Verbotsirrtum aufgrund abweichender Täterkultur
Eine im Vordringen begriffene Literaturmeinung will den fremdkulturellen Hintergrund
einer Tat allein nach dem Maßstab des Verbotsirrtums lösen. Ein Täter handelt ohne
Schuld und wird infolgedessen nicht bestraft, wenn ihm bei Begehung der Tat die
Einsicht, Unrecht zu tun, fehlte und er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte (§ 17 Satz 1
StGB). Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe gemildert werden
(§ 17 Satz 2 in Verbindung mit § 49 Abs. 1 StGB). Die Literaturmeinung führt an, dass es
bei der Berücksichtigung abweichender Kulturvorstellungen des Täters im Kern um eine
Frage des Unrechtsbewusstseins gehe.24 Meines Erachtens führt diese Literaturmeinung
jedoch zu keinem von der aktuellen Rechtsprechung abweichenden Ergebnis. Auch der
Bundesgerichtshof fordert eine – allerdings auf Tatbestandsebene vorzunehmende –

24

Erbil, Toleranz für Ehrenmörder?, 2008, S. 194 ff.; Fabricius, StV 1996, 209 (211); Hilgendorf, JZ 2009,
139 (141); Jähnke, MDR 1980, 705 (709); Köhler, JZ 1980, 238 (240); Momsen, NStZ 2003, 237 (242);
Nehm, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag,
2005, S. 419 (426); Trück, NStZ 2004, 497 (498); Valerius, JZ 2008, 912 (918); Grünewald, NStZ 2010, 1
(9).
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tatrichterliche Prüfung, ob der noch ganz in seinem heimatlichen Kulturkreis verhaftete
Täter die Bedeutung der niedrigkeitsbegründenden Umstände nachvollziehen konnte. 25
Da eine Aufspaltung des Unrechtsbewusstseins jedenfalls im Bereich der Tötungsdelikte
schon praktisch kaum vorstellbar ist, 26 weil sich das Unrechtsbewusstsein auf die
spezifische Rechtsgutsverletzung des in Betracht kommenden Tatbestandes beziehen
muss, der Totschlags- sowie der Mordtatbestand das Rechtsgut Leben schützen, und
zudem die Verurteilung wegen Mordes auch im Einzelfall schuldangemessen sein muss,
erscheint es nur folgerichtig, die Frage des Wertungsvermögens des Täters hinsichtlich
der Niedrigkeit bereits im Rahmen des Tatbestandes zu erörtern. Versteht der Täter nicht,
dass sein Tötungsmotiv einen niedrigen Beweggrund darstellt, ändert dies nichts an
seinem Wissen um das Verbot des Tötens von Menschen. Die Diskussion über die
Verortung des Problems dürfte jedoch eher akademischer Natur sein. Sie spielt allenfalls
für die Frage der Strafbarkeit von Teilnehmern eine Rolle, wirkt sich jedoch auch hier
nicht aus, wenn der Bundesgerichtshof künftig, zu dieser Annahme gibt ein obiter dictum
in einer jüngeren Entscheidung27 durchaus begründeten Anlass,28 das Mordmerkmal der
niedrigen Beweggründe als strafschärfendes besonderes persönliches Merkmal im Sinne
von § 28 Abs. 2 StGB einstuft. Damit ist das Vorliegen der niedrigen Beweggründe für
die im Vordringen begriffene Literaturmeinung wie auch für die aktuelle Rechtsprechung
für jeden Beteiligten gesondert zu prüfen.
Unabhängig von der dogmatischen Einordnung der Frage des Nachvollziehenkönnens der
Wertung der Beweggründe als niedrig dürfte dieses Kriterium in den seltensten Fällen zur
Verneinung der niedrigen Beweggründe führen. Es darf jedenfalls von solchen
Zuwanderern, die dauerhaften Aufenthalt in Deutschland suchen, mit dem Eintritt in die
deutsche Rechtsgemeinschaft verlangt werden, sich über die deutschen Vorschriften des
Kernstrafrechts zu orientieren. Wer dies bewusst unterlässt, verhält sich zumindest
rechtsgleichgültig und ist daher trotz seiner fremdkulturellen Prägung nicht entlastet. 29

25

BGH NJW 2004, 1466 (1467); 2006, 1008 (1012). Ob der Täter selbst sein Motiv für niedrig erachtet, ist
für die Prüfung der niedrigen Beweggründe allerdings unbeachtlich, vgl. BGH NStZ 2001, 87; NJW 1994,
2629 (2630).
26

BGHSt 8, 321 (324); 10, 35 (42); 15, 377 (383); 42, 123 (130); a.A. NK-Neumann, StGB, Bd. 2, 3. Aufl.
2010, § 17 Rn. 27; S/S-Sternberg-Lieben, StGB, 28. Aufl. 2010, § 17 Rn. 8; LK-Vogel, StGB, Bd. 5, 11.
Aufl. 2005, § 17 Rn. 22; Roxin Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 21 Rn. 17; Valerius, JA 2010, 481 (486).
27

BGH NJW 2006, 1008 (1012 f.).

28

Hierzu vgl. NK-Neumann, StGB, 3. Aufl. 2010, Vorb. zu § 211 Rn. 142.

29

Vgl. Lesch, JA 1966, S. 607 (609).
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Dem Täter wird damit auch nicht seine Lebensführung zum Vorwurf gemacht sondern
die eigentliche Tatbegehung. Dem Täter seine Lebensführung zum Vorwurf zu machen
wäre unzulässig, 30 da sich die Schuld des Täters stets auf eine einzelne Tat beziehen
muss. So ist es etwa unzulässig, dem Täter sein unverschuldetes Schicksal zum Vorwurf
zu machen. Bei einem Zuwanderer wird jedoch dann von einem unverschuldeten
Schicksal nicht die Rede sein können, wenn dieser sich bewusst und aus eigener
Entscheidung zur Einreise in ein Land wie Deutschland entschlossen hat. Insoweit kann
auch nicht berücksichtigt werden, wenn sich ein langfristig in Deutschland aufhaltender
Täter mit fremdkulturellem Hintergrund nicht integriert hat. 31 Denn gerade dem nicht
integrierten Täter müssten doch Zweifel kommen, ob denn seine heimatlichen
Anschauungen auch hierzulande Anerkennung finden, jedenfalls wenn es um Straftaten
gegen das Leben geht. 32 Wer aus einer Gesellschaft stammt, in der beispielsweise
Stammesgewohnheitsrecht für die einzelnen Mitglieder verbindlich ist, kann nicht davon
ausgehen, dass die dahinter stehenden Anschauungen völlig mit denen einer westlichen
Industriegesellschaft übereinstimmen. Insofern ist vom ihm wenigstens eine
Kenntnisnahme der vom Umfang her begrenzten Vorschriften des Kernstrafrechts zu
verlangen, ist doch schon zum Zeitpunkt der Einreise absehbar, dass bestimmte in der
Täterheimat weitgehend gebilligte oder tolerierte Verhaltensweisen auf Ablehnung bis
hin zum strafrechtlichen Verbot stoßen werden. Es versteht sich von selbst, dass
Zuwanderer sich der Kenntnisnahme der Anschauungen im Zuzugsland nicht
verschließen dürfen, zumal von ihnen damit nicht gefordert ist, diese auch aus innerer
Überzeugung zu teilen. Außerdem fragt sich doch bei dem nicht integrierten Täter umso
mehr, warum er sich denn nicht integriert hat, wenn seine Wertvorstellungen seiner
Auffassung nach auch in der deutschen Gesellschaft anerkannt sind. Gerade eine
verweigerte Integration demonstriert doch, dass der Betroffene sich bewusst von
deutschen Anschauungen, die ihm dann ja zumindest umrissartig bekannt sein müssen,
fernhalten will und sich von ihnen distanziert.

30

Nach dem nationalsozialistischen Konzept der Lebensführungsschuld konnte die Strafzumessung
unmittelbar an das Vorleben des Täters anknüpfen. An die Stelle dieses Schuldkonzepts ist nunmehr
glücklicherweise das Konzept der Tatschuld getreten. Danach hängt die Strafe vor allem davon ab, wie sehr
die konkrete Tat dem Täter individuell vorwerfbar ist. Die Lebensführung des Täters bei der Strafzumessung
nur ausnahmsweise und zwar dann Berücksichtigung finden, soweit sie mit der Tat selbst in direktem
Zusammenhang steht, vgl. etwa BGHSt 5, 132; BGH NStZ-RR 2001, 295.
31

So aber Valerius, JZ 2008, 912 (918).

32

Vgl. auch LK-Vogel, StGB, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, § 17 Rn. 101.

245

Türk Ceza Hukukunda Töre Saikiyle Öldürme - Prof. Dr. Mahmut Koca

246

Namus bir kadının öldürülmesi için neden olabilir mi?

Dr. Erol Pohlreich
Çeviren: Araş. Gör. Aykut Ersan*

Hatun Sürücü 2005 yılında Berlin’deki bir otobüs durağında kardeşi tarafından
vurulduğunda, namus cinayetleri ve namusun arkasında yatan düşünceler Almanlar için
bir tanımdan ibaretti. Zira Alman basını ve Alman radyosu tanımlayıcı bir haber vermekle
sınırlı kalmadı, aksine namus cinayetlerinin arkasındaki kültürel konseptleri detaylı bir
şekilde ele aldılar. Tanım ve arkasında yatan konsept olarak namus, buna rağmen bir çok
Alman için bugüne kadar yabancı kaldı. Belki de bu, namus cinayeti kavramının
Almanya’da bugün bile neden hala yanlış kullanıldığını açıklar. Örneğin Almanya’nın en
büyük ceza hukuku dergisi „die Neue Zeitschrift für Strafrecht“ Alman Federal Yüksek
Mahkemesi’nin 11 Ekim 2005 tarihili kararına, karara konu olan olay namus cinayeti
olmamasına rağmen „Namus cinayetinde düşük hareket gerekçeleri“ şeklinde bir başlık
vermiştir. Bundan öte, davalılar mağduru kendilerine Yunanca küfür ettiği için
öldürmüşlerdir.1 Doğrusu her öldürmeye herhangi bir namus ihlali ile cevap verilmemeli,
dahası bu nedenle namus cinayeti olarak tanımlanmamalıdır. Namus cinayetleri, faile
veya ailesine cinsel davranış kurallarının ihlali nedeniyle tehdit oluşturan ya da vuku
bulan toplumsal küçük düşürmeye karşı ortaya çıkan kasten öldürmelerdir. Cinsel

*

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı.

1

Vgl. BGH NStZ 2006, 284.
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davranış kurallarının ihlali, failin cephesinden hem kadının hem de erkeğin ya da her
ikisinin öldürülmesi için de neden olabilir, öyle ki mağdur çevresi kadınlarla sınırlı
değildir. Bu nedenle de, aşağıda namusun yalnızca bir kadının değil de, bir insanın
öldürülmesi için neden oluşturup oluşturmayacağı sorusundan hareket etmek istiyorum.
Ancak tarafımdan bu şekilde formüle edilen sorunun, bu festival bağlamında, festivalin
kadına karşı şiddet ve ayrımcılık konusu göz önüne alındığında doğru konumlanmasını
istiyorum. Bir namus cinayetinin mağdur tarafında, hem erkekler hem de kadınlar
olabilir. Ancak böyle fiillerle cinsel davranış kurallarına aykırılıklar da yaptırıma tabi
kılınabilir.2 Namus cinayetleri, örneğin bir kadının evlilik öncesi bekaretini kaybetmesi,
ailesinin rızası olmadan bir erkekle evlilik öncesi ilişki yaşaması, evlilik içi sadakatsizlik,
evli olunan çiftin terk edilmesi, bir tecavüz mağduru olunması dolayısıyla işlenebilir.3
Namus cinayetinin arkasında yatan cinsel davranış kuralları daha sıkı olduklarından,
kadının cinselliği söz konusu olduğunda, namus cinayetleri kadına karşı ayrımcılığın bir
formu olarak değerlendirilebilir. Ancak tekrarlamak isterim ki, erkekler de bir namus
cinayetinin mağduru olabilir ve bu, yalnızca homoseksüel olmalarından
kaynaklanmayabilir.4 Aksine bir kadının cinsel yönden yanlış davranışlarına katılmaları
da buna neden olabilir.5
Vurgulanmalıdır ki, namus cinayeti kavramı failin çevresinden sosyal bir tanımlamayı
içerir: Filinin namus cinayeti olarak geçerli olması konusunda, faile bağlı değildir. Aksine
bu, fiilin toplumsal kabulüne ve baskın cinsel namus anlayışına bağlıdır.
Kan davası da namus motifleriyle çevrilidir. Bunda, daha evvel namus ihlali ile vuku
bulan kan davasını yürütenin çevresindeki bir kişinin öldürülmesine misilleme düşüncesi
ön plandadır.6 Ayrıca namus cinayetlerinin büyük kısmı – kan davaları aksine – aile
birliği içinde vuku bulmaktadır.7 Bundan başka, kan davalarına cinsel namus anlayışı
neden olmamaktadır. Kan davası ve kadın hakları birbirleri ile bağlantılı değildir.

2

Eingehend zu der Verletzung von sexuellen Verhaltenserwartungen, deretwegen „Ehrenmorde“ begangen
werden, Pohlreich, „Ehrenmorde“ im Wandel des Strafrechts, Berlin 2009, S. 28 ff.
3

Vgl. Pohlreich, „Ehrenmorde“ im Wandel des Strafrechts, Berlin 2009, S. 30 m.w.N.

4

Vgl. Schirrmacher, Mord im Namen der „Ehre“, Rechtspolitisches Forum Nr. 37 (2006), S. 18 ff.

5

Zu Recht kritisch in Bezug auf die weitgehende Beschränkung des Opferkreises auf weibliche
Familienmitglieder des Täters Cöster, Ehrenmord in Deutschland, 2009, S. 180 ff.
6

Kudlich/Tepe, GA 2008, 92 (94); Çakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, 2011, S. 86 ff.

7

Grünewald, NStZ 2010, 1.
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Vurgulamam gerekir ki, namus cinayetlerine mutlaka aile meclisi kararı neden
olmayabilir, namus cinayeti affekt altında da işlenebilir.
Alman ceza hukuku temsilcisi olarak, namusun bir insanın öldürülmesi için neden olup
olmayacağı sorusunu filozofik veya sosyolojik açıdan değerlendirmek istemiyorum. Yani
namusun, bir insanın öldürülmesi için bilimsel açıdan kanuni veya ahlaki bir neden olup
olamayacağını cevaplandırmak istemiyorum. Aşağıda daha ziyade, namusun Alman ceza
hukukuna göre ne zaman bir kişinin öldürülmesine ilişkin cezalandırmada etki gösterip
gösteremeyeceği sorusuna yöneleceğim. Tanımdan ziyade, bir namus cinayeti arkasında
ne namuslu ne de ceza hukuku anlamında zorlayıcı şekilde cinayet olarak görülen bir fiil
gizlidir. Bir namus cinayetinin Alman ceza hukuku anlamında cinayetle eşdeğer – StGB §
211 anlamında – olup olmadığı ve bu nedenle müebbet hürriyeti bağlayıcı ceza ile
cezalandırılıp cezalandırılmayacağı, kural olarak failin mağduru „düşük hareket
gerekçesi“ ile öldürüp öldürmediğine bağlıdır.

A. Hareket gerekçesi için objektif değerlendirme ölçütü
Bir hareket gerekçesi, eğer ki bu “genel ahlaki değerlendirmeye göre en dipte yer
alıyorsa, dizginsiz, içgüdüsel bencillik ile belirginleşiyorsa ve bu nedenle özellikle adi ve
alçakça ise, düşük kabul edilir.”8 Ama elbette, - namus cinayetlerinde olduğu gibi sıklıkla
– yabancı bir kültürde – yani failinki – önemli olarak gözüken, ancak Alman kültüründe
böyle olmayan bir öldürme gerekçesi hangi değerler düzenine göre değerlendirilmelidir?
Tamamıyla, yalnızca yabancı kültürel toplumsal değerlere bırakmak ve fiilde konumlanan
o sırada içtihat tarafından uygun bulunan çözüm, halihazırda gerekçenin objektif
düşüklüğünün tetkikinde düşündürücüdür9. Alman Federal Yüksek Mahkemesi bu
yaklaşımın kullanımını, yani Türk bir arkadaşına kız kardeşinin öldürülmesinde yardım
eden Alman uyruklu bir göçmen için düşük hareket gerekçelerini reddetmiştir. Alman
Federal Yüksek Mahkemesi’nin, göçmenin, arkadaşının Türk toplumsal değerlerine
katıldığında tereddüdü olmamıştır, zira göçmenin Almanlarla dar bir iletişimi ve buna

8

BGHSt 3, 132 f.; 42, 226; 47, 128; ähnl. BGH NJW 2004, 3051 (3054); NJW 2002, 382 (383); NJW 1993,
1665; BGH StV 1994, 182; Lackner / Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 211 Rn. 5; Fischer, StGB, 59. Aufl.
2012, § 211 Rn. 14; MüKo-Schneider, StGB, Bd. 3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 69 ff.; Krey/Heinrich, Strafrecht
Besonderer Teil ohne Vermögensdelikte, 14. Aufl. 2008, Rn. 28; Wessels / Hettinger, Straftaten gegen
Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, 33. Aufl. 2009, Rn. 95.
 9 Vgl. BGH NJW 1980, 537; 1983, 55; StV 1981, 399; 1984, 261; 1994, 182; 1997, 565; vgl. auch
Sonnen, JA 1980, 746 (747); krit. Köhler, JZ 1980, 238 (240).
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karşın Türklerle daha geniş iletişimi söz konusudur ki bu konuda da bilgi sahibidir.10
Kurul, göçmenin davranışında ortaya çıkan hazır bulunmanın düşük bir hareket
gerekçesine vücut verip vermediğini konumlandırmamıştır.
Aktüel içtihat, hareket gerekçelerinin düşüklüğünü – benim görüşüme göre haklı olarak –
objektif şekilde failin kökenine ve sosyal niteliklerine bakmaksızın saptamaktadır. Bir
gerekçenin değerlendirmesi için ölçüt, Alman hukuk topluluğunun ahlaki ve hukuki
değerlerini tanımayan bir halk grubunun görüşlerine göre değil de, daha ziyade Alman
değerlerine göre anlamlandırılmalıdır.11 Buna hem eşitlik nedenlerinden12 hem de Alman
ceza hukukunun, Alman hukuk topluluğunun değerlerine göre yorumlanması gerektiği
gerekçesinden ötürü katılmak gerekir.13 Ceza hukukundaki belirlilik ilkesi
(Md. 103 fıkra 2 GG), bireyin cezalandırıcı toplumla ilişkisini belirlemektedir.14 İlk
olarak, yabancı değer yargılarının eleştirel olarak bunların fiilen Alman değer
yargılarından ayrılıp ayrılmadığı ve insani açıdan anlaşılır olup olmadığı nedeni
araştırıldığı sürece, objektif ölçütle hiçbir şekilde fail için negatif olan bir sonuç
vaktinden önce ortaya konmamalıdır.15 Düşük ağırlıktaki bir öldürmenin koşullarını (§
213 Alt. 1 StGB) gerçekleştiren ve buna uygun olarak daha az ceza ile cezalandırılan bir
öldürme, objektif olarak düşük bir hareket gerekçesi ile işlenmiş olamaz.16 Faili terk eden

10

Vgl. BGH NJW 1980, 537.

11

BGH NStZ 2006, 284; 2002, 369; 1995, 79; BGHR StGB § 211 II niedr. Beweggr. 41; BGH NJW 2004,
1466 ff.; BGH NStZ-RR 2004, 361 f. Das Abstellen auf deutsche Maßstäbe stößt in der Literatur zu Recht auf
zunehmende Zustimmung, vgl. Momsen, NStZ 2003, 237 (238); Trück, NStZ 2004, 497; Nehm in: Eser-FS,
2005, S. 419 (426 ff.); Küper, JZ 2006, 608 (610); Valerius, JZ 2008, 912 (915 f.); Hilgendorf, JZ 2009, 139
(141); Grünewald, NStZ 2010, 1 (3); LK-Jähnke, 11. Aufl. 2005, § 211 Rn. 37; MüKo-Schneider, StGB, Bd.
3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 94; Fischer, StGB, 59. Aufl. 2012, § 211 Rn. 29; SK-Sinn, § 211 Rn. 27; Küpper,
Strafrecht BT 1, 3. Aufl. 2007, § 1 Rn. 41; Krey/Heinrich, Strafrecht BT 1, 14. Aufl. 2008;
Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht BT 1, 10. Aufl. 2009, § 2 Rn. 37.
12

Eingehend hierzu Geilen, JK StGB § 211 / 15; MüKo-Schneider, StGB, Bd. 3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 94.

13

BGH NStZ 1996, 80.

14

Vgl. Nestler-Tremel, NJW 1986, 1408.

15

In der Tat hat der BGH im Fall einer Blutrachetötung unterstrichen, dass dahinter stehenden Wertungen
und Gefühle sich von den deutschen nicht ausnahmslos unterscheiden und es insoweit Überschneidungen
geben kann, vgl. BGH NStZ 2006, 286.
 16 Diese Herangehensweise ist nach hier vertretener Auffassung allein beim Mordmerkmal der niedrigen
Beweggründe zulässig, nicht bei den übrigen Mordmerkmalen. Insofern besteht ein Unterschied zu dem von
einigen Vertretern der Lehre von der negativen Typenkorrektur vertretenen Ansatz, wonach die
Verwirklichung eines Mordmerkmals in Fällen des § 213 StGB nicht die Strafbarkeit wegen Mordes
begründe, siehe Küpper, in: Ziemske (Hrsg.), Staatsphilosophie und Rechtspolitik, Festschrift für Martin
Kriele zum 65. Geburtstag, 1997, S. 777 (793); Riess, NJW 1968, 628 (630).
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partnerin öldürülmesi, duruma göre düşük hareket gerekçesi ile işlenmiş değildir. Zira
fiilde her şeyden evvel failin ümitsizliği belirgindir: Fail, esasen istediği ne ise onu
öldürmektedir. Burada öldürmenin düşük ağırlıktaki bir hali söz konusudur, düşük
hareket gerekçesi ile öldürme değil. Buna karşın fail kendisini terk etmek isteyen
partnerini, kendisiyle başka kimse ilişki kurmasın diye öldürmek istiyorsa, bu açıdan fail
mağduru özel bir zilyetlik hakkının objesi şeklinde alçaltıyorsa, başkaca bir durum söz
konusudur.

B. Faillerin dikkate alınması ile kriterlerin sınırlanması
Yabancı kültür arka planlı öldürmelerde, fail fiildeki düşüklük gerekçeli durumlar
konusunda bilinçli değilse veya davranışlarını belirleyen duygularını düşünerek
dizginlemek ve bilinçli olarak yönlendirmek onun için mümkün değilse, içtihatlar istisnai
olarak düşük hareket gerekçelerini reddetmektedir.17 Ulusal değerlerin güçlü şekilde
egemen olduğu, fiil anında kişiliği ve hayat durumuna binaen bunlardan kendisini
sökemeyen fail, hareket gerekçelerinin objektif düşüklüğüne rağmen istisnai olarak,
Alman ceza hukukuna göre kural olarak 15 yıl hürriyeti bağlayıcı cezanın öngörüldüğü
öldürmeden dolayı mahkum edilebilir. 18 19 Aynısı, kendi ulusal kültür çevresinde tutuklu
(yakalanan) olan, düşüklüğü gerekçelendiren durumların anlamını anlayamayan fail için
de geçerlidir.20 Failin değişik değer yargılarının dikkate alınması, bunun yalnızca kendi
toplumsal değerlerini tanımış olması ve yalnızca bunlara uyumlu olmasını şart
koşmalıdır. Değerlere ilişkin harici bir belirleme süregelen entegrasyonda azaldığı için,
dikkate alma istisna olmalıdır. Bununla, düşük hareket gerekçelerin tetkiki, gerektiğinde
kişisel entegrasyon sürecinin detaylı bir değerlendirmesini gerektirmektedir. Bu sorudaki
ifade yönünden güçlü tutanak noktaları, Federal Cumhuriyet’te uzun bir kalış, iş
yaşamına, arkadaş çevresine katılım, birliklerde ve politik organizasyonlarda katkı,
uzlaşma problemleri hem de yeme ve içme alışkanlıkları olmalıdır.21

17

BGH NStZ 1995, 79 unter Hinweis auf BGHR StGB § 211 II niedr. Beweggr. 2, 4, 10, 12, 15, 24, 28.

18

BGH NStZ 1995, 79 m. w. N.

19

Die Vorschrift des § 212 Abs. 2 StGB, wonach auch der Totschlag in nicht näher bezeichneten besonders
schweren Fällen mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden kann, spielt in der Praxis keine Rolle.
20

BGH NJW 2006, 1008 (1012).

21

MüKo-Schneider, StGB, Bd. 3, 1. Aufl. 2003, § 211 Rn. 95; vgl. auch Fischer, StGB, 59. Aufl. 2012, §
211 Rn. 29.
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Artarak ve haklı olarak, literatürdeki aktüel içtihat eleştiriye maruz kalmaktadır. Zira
yabancı kültürel etki altındaki faillerde – ve yabancılarda – etkilenmenin ve yönlenme
gücünün araştırılması gerekmektedir. Ancak failin yabancı olarak özelliğinin, bunun,
duygusal eğilimlerini etkileyip etkileyemediği ve yönlendirip yönlendiremediği sorusuna
neden olması, Alman kaynaklı olmayan insanların sağlam olmayan basmakalıp
görünüşlerini sonuçlamaktadır.22 Alman Federal Yüksek Mahkemesi, duruşunu, en
azından kişisel kusurların „psikopat kişiliklerde“ ve daha ziyade yabancılarda
kaydedilmek zorunda olmasıyla gerekçelendirmemektedir.23 Ancak Alman Federal
Yüksek Mahkemesi, Alman kökenli olmayan insanların daha çok etkilenemeyecek
şekilde motivasyonlarına bulaşıp bulaşmadığı konusunda neden bunların özellikle
araştırılmak zorunda olduğu açıklaması için hala kusurludur. Her kim, kültürle bağlı
olarak azalmış veya eksik olan özdenetimini yabancı fail lehine dikkate almak isterse,
Alman kültürünün şiddeti tolere eden normlarını da gözetmeli ve Alman failin lehine
dikkate almalıdır. Göçmenlerde, kusurla orantılı cezaya ilişkin anayasal emir fazlaca
vurgulanmaktayken, Alman kültürel motifleriyle çevrili faillerde – iyi nedenlerden
olduğu sürece – dikkate alınmaz. Bundan başka yabancı kültürel bağların dikkate
alınması objektif olarak ispatlanabilir faktörlerin örgüsüne bağlıdır, ki bunlar
öngörülemeyen hakim kararlarını üstün tutmaktadır. GG md. 103 fıkra 2’de öngörülen
belirlilik ilkesi ile anayasal olarak garanti altına alınan cezaların öngörülebilirliği ve
eşitliğine ilişkin olarak bu tutum zahmetlidir. Eğer ki failin öldürme nedeniyle
mahkumiyeti, onun ulusal kültüründe yakalanmış olmasına bağlı kılınmak isteniyorsa, bu
düşüncenin tutarlı olarak gerçekleştirilmesinde, sıklıkla yeterince kesin olarak ispat
edilemeyecek durumlar tartışılmalıdır. Belirli görüşlerin fiilen failin sosyalizasyonunda
rol oynayıp oynamadığı, bu görüşlerin ulusal kültürde taraftarlarca açıkça temsil edilip
edilemeyeceği, ulusal kültürün nasıl belirleneceği ve sınırlanacağı, fiilin arkasında daha
ziyade kişisel yani fiziksel nedenlerin değil de, daha az kültürel yani sosyalizasyon
koşullu nedenlerin bulunup bulunmadığı, fiil davranışının mecburi adlandırılıp
adlandırılamayacağı, failin halihazırda entegre olup olmadığı ve ne zamandan itibaren bir
kişinin yeterli şekilde entegre olmuş olarak dikkate alınacağı, fiilde baskın olan görüşlerin
Alman görüşlerinden gerçekten tamamen zıt şekilde ayrılıp ayrılmadığı – bunlar hakim
tarafından dikkate alınması gereken bakış açılarından yalnızca bazılarıdır. Domuz eti
yemeyen ve alkol içmeyen bir fail, domuz eti yiyen ve alkol tüketen bir faile göre, kendi
22

Erbil, Toleranz für Ehrenmörder?, 2008, S. 195; Çakir-Ceylan, Gewalt im Namen der Ehre, 2010, S. 254
ff.; Saliger, StV 2003, 22 (23); Trück, NStZ 2004, 497 (499); Valerius, JZ 2008, 912 (917 f.); ders., JA 2010,
481 (486).
23

BGH GA 1967, 244.
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kızını ailesinin rızası olmaksızın ilişki yürüttüğü için öldürmesinin, Alman kültürü
açısından yalnızca yanlış değil, lakin tiksinilecek bir noktada olduğunu fiilen daha az
anlayacak konumda değil midir?

C. Failin farklı kültürü nedeniyle yasak hatası
Literatürdeki bir düşünce, bir fiilin yabancı kültür kaynaklı arka planını yasak hatası
ölçütlerine göre çözmek istemektedir. Failin, fiili işlediği sırada haksızlık gerçekleştirdiği
bilinci yoksa ve de bu hatası kaçınılmazsa, kusurlu hareket etmiştir ve bu nedenle de
cezalandırılmayacaktır (§ 17 cümle 1 StGB). Failin hatası kaçınılabilir ise, bu durumda
ceza azaltılabilir (§ 17 cümle 2, § 49 fıkra 1 StGB ile bağlantılı olarak). Literatürdeki
düşünce, failin farklı kültürel değerlerinin dikkate alınmasında esasen bir haksızlık bilinci
sorununun söz konusu olduğunu belirtmektedir.24Benim görüşüme göre, literatürdeki bu
düşünce esasen aktüel içtihattan farklı bir sonuca ulaştırmayacaktır. Alman Federal
Yüksek Mahkemesi de, kendi ulusal kültür çevresinde yakalanmış failin, düşük hareket
gerekçeli durumları anlayıp anlayamayacağı yönünde hakimin tetkikini aramaktadır. 25
Haksızlık bilincinin taksimi, öldürme suçları alanında her durumda pratik olarak güçlükle
düşünülebilir olduğu için26, failin düşüklüğe ilişkin değerlendirme gücü konusundaki
sorunun unsur çerçevesinde konumlanması, yalnızca sonuç olarak doğrudur. Zira
haksızlık bilinci, dikkate alınan unsurun spesifik hukuksal değer ihlali ile ilişki olmalı,
öldürme ve cinayet yaşam hukuksal değerini korumalı, bundan başka, cinayetten dolayı
mahkumiyet her somut olayda kusurla orantılı olmalıdır. Fail, öldürme güdüsünün düşük
bir hareket gerekçesini içerdiğini anlamıyorsa bu, onun, insanların öldürülmesinin yasak
olması konusundaki bilincinde hiçbir şey değiştirmez. Bununla birlikte, problemin
konumlanmasına ilişkin tartışma, akademik nitelikten ziyade olmalıdır. Bu, her durumda,
iştirak edenlerin cezalandırılabilirliği sorunuyla ilgili bir role sahiptir. Bununla birlikte

24

Erbil, Toleranz für Ehrenmörder?, 2008, S. 194 ff.; Fabricius, StV 1996, 209 (211); Hilgendorf, JZ 2009,
139 (141); Jähnke, MDR 1980, 705 (709); Köhler, JZ 1980, 238 (240); Momsen, NStZ 2003, 237 (242);
Nehm, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag,
2005, S. 419 (426); Trück, NStZ 2004, 497 (498); Valerius, JZ 2008, 912 (918); Grünewald, NStZ 2010, 1
(9).
25

BGH NJW 2004, 1466 (1467); 2006, 1008 (1012). Ob der Täter selbst sein Motiv für niedrig erachtet, ist
für die Prüfung der niedrigen Beweggründe allerdings unbeachtlich, vgl. BGH NStZ 2001, 87; NJW 1994,
2629 (2630).
26

BGHSt 8, 321 (324); 10, 35 (42); 15, 377 (383); 42, 123 (130); a.A. NK-Neumann, StGB, Bd. 2, 3. Aufl.
2010, § 17 Rn. 27; S/S-Sternberg-Lieben, StGB, 28. Aufl. 2010, § 17 Rn. 8; LK-Vogel, StGB, Bd. 5, 11.
Aufl. 2005, § 17 Rn. 22; Roxin Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 21 Rn. 17; Valerius, JA 2010, 481 (486).
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bu, Federal Yüksek Mahkemenin, gelecekte düşük hareket gerekçelerinin cinayet vasfını,
§ 28 fıkra 2 StGB anlamında cezayı ağırlaştıran kişisel bir neden olarak sınıflandırmasına
etki etmemektedir, ki bu kabule yeni bir kararında27 bütünüyle gerekçelendirilen
nedenle28 obiter dictum vermektedir. Böylece düşük hareket gerekçelerinin varlığı,
literatürdeki düşünce için ve de her katılımcı için ayrı ayrı söz konusu olan içtihat için
tetkik edilmelidir.
Gerekçelerin düşük olarak değerlendirmesi konusundaki anlaşılabilirlik sorununa ilişkin
dogmatik düzenden bağımsız olarak, bu kriter, bazı durumlarda düşük hareket
gerekçelerinin yadsınmasına götürebilir. Her durumda bu gibi göçmenlerden Almanya’da
sürekli ikamet aranabilir, Alman hukuk birliğine katılım, temel ceza hukukunun Alman
kurallarına uyumlu olunması istenebilir. Her kim, bunu bilinçli olarak ihmal ederse, en
azından hukuken ilgisiz hareket etmektedir ve bu nedenle, kendi yabancı kültürel
özelliğine rağmen aklanmamış kabul edilir. 29
Bununla fail, kendi yaşam tarzı konusunda değil, lakin esas fiil icrası konusunda kınanır.
Failin kendi yaşam tarzı konusunda kınanmasına izin verilmez, 30 zira failin kusuru,
münhasır bir fiille ilgili olmalıdır. Böylece, failin suçsuz olduğu kaderi kınanamaz.
Bununla birlikte bir göçmende, eğer ki bu, bilinçli olarak ve kendi kararıyla Almanya gibi
bir ülkeye seyahate karar verdiyse, onun suçsuz olduğu bir kaderden bahsedilemez. Bu
şekilde, uzun süredir Almanya’da ikamet eden yabancı kültüre sahip bir fail entegre
olamamışsa, bu durum da dikkate alınamaz.31 O halde entegre olmamış faile, kendi ulusal
görüşlerinin burada da, bu, en azından hayata karşı suçlarla ilgiliyse de tanınıp
tanınmayacağı şüphesi söz konusudur. 32 Her kim, örneğin her bir üye için soy örf ve
adetinin bağlayıcı olduğu bir topluluktan kökenini alıyorsa, bunun arkasında duran
görüşlerin tamamen batı endüstri toplumundakilerle uyuştuğundan hareket edemez. Bu

27

BGH NJW 2006, 1008 (1012 f.).

28

Hierzu vgl. NK-Neumann, StGB, 3. Aufl. 2010, Vorb. zu § 211 Rn. 142.

29

Vgl. Lesch, JA 1966, S. 607 (609).

30

Nach dem nationalsozialistischen Konzept der Lebensführungsschuld konnte die Strafzumessung
unmittelbar an das Vorleben des Täters anknüpfen. An die Stelle dieses Schuldkonzepts ist nunmehr
glücklicherweise das Konzept der Tatschuld getreten. Danach hängt die Strafe vor allem davon ab, wie sehr
die konkrete Tat dem Täter individuell vorwerfbar ist. Die Lebensführung des Täters bei der Strafzumessung
nur ausnahmsweise und zwar dann Berücksichtigung finden, soweit sie mit der Tat selbst in direktem
Zusammenhang steht, vgl. etwa BGHSt 5, 132; BGH NStZ-RR 2001, 295.
31

So aber Valerius, JZ 2008, 912 (918).

32

Vgl. auch LK-Vogel, StGB, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, § 17 Rn. 101.
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açıdan, ondan en azından temel ceza hukukunun sınırlanmış kurallarını dikkate alması
istenebilir. Elbette seyahat anında, failin kökeninde uygun görülen veya tolere edilen
belirli davranışların, ceza hukuku ile yasaklanmasına kadar reddedilmeye rastlayacağı
bilinebilir. Anlaşılmaktadır ki, göçmenlerin, göçmen olunan ülkedeki görüşlere ilişkin
bilgiye önem vermemesi mümkün değildir. Onlardan kanaatlerini paylaşmaları talep
edilemez. Ayrıca, entegre olmamış failde, kendi anlayışına ilişkin toplumsal değerler
Alman toplumunda da tanındığı halde, neden entegre olmadığı daha çok sorulmaktadır.
Kabul edilmeyen bir entegrasyon, ilgilinin, en azından taslak da olsa tanıdık Alman
görüşleri konusunda bilinçli şekilde uzak durmak istemesi ve onlarla arasına mesafe
koymasını göstermektedir.
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In Chile hat das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in den letzten 20 Jahren
tiefe Veränderungen erfahren. Die Abschwächung der Traditionen, die Individualisation,
neue Beziehungen zwischen Personen und Systemen, und leztlich die Modernisierung
selbst haben bewirkt, dass Frauen und Männer sich bislang unbekannten Möglichkeiten
und Anforderungen stellen müssen. Diese neuen Erfahrungen stellen Traditionen, wie die,
was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein, oder das Verhältnis zwischen den beiden, in
Frage (Güell, 1999).
Die
Transformation
der
chilenischen
Familien
hat
einen
Desinstitutionalisationsprozess der Familie seit den Achtziger Jahren bewirkt, aufgrund
der Vermehrung von unverheirateten Paaren, der Vermehrung von Eheannulierungen und
-Trennungen
und
von
unehelich
geborenen
Kindern.
Dieser
Desinstitutionalisationsprozess der Familie ist charakteristisch für die Jahrhundertwende
und kann in den folgenden Phänomenen zusammengefasst werden (Valdés, 2007):
i) Wachsender Unterschied zwischen der Zusammensetzung der Familie und der
rechtlichen Norm der Ehe, das heisst, eine zunehmende Entfernung des Verhaltens
der Bevölkerung von den im Gesetzestext festgeschriebenen Normen der Ehe.
ii) Anstieg in der lezten Jahrzehnten auf etwa ein Drittel von alleinstehenden Frauen
mit Kindern. Etwa ein Drittel aller Haushalte hat eine Frau als Vorstand.
iii) Anstieg von unverheirateten Paaren in den höher gebildeten Schichten, was mit
mit dem traditionellen Assoziationsmuster des Konkubinats mit den volkstümlichen
Schichten bricht. Unverheiratete Paare nehmen vor allem in den Sektoren mit hohem
kulturellem Kapital zu.
iv) Exponentieller Anstieg von unehelichen Kindern, der am Anfang des XXI.
Jahrhundert die für das XIX. Jahrhundert bekannten Zahlen übertrifft. Heutzutage
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werden mehr Kinder ausserhalb als innerhalb der Ehe geboren. Dies könnte seinen
Ursprung in den kulturellen Veränderungen haben, die in der Devaluation der Ehe, in
der Bevorzugung der freien Wahl des Partner, aber auch in
Teenagerschwangerschaften und dem Wiederaufkommen des Konkubinats in den
unteren Gesellschaftsschichten ihren Ausdruck finden.
v) Der Anstieg von Teenagerschwangerschaften und seine Konzentration auf die
unteren Gesellschaftsschichten, in dem eine Veränderung des Beginns des
Sexuallebens und der fehlende Zugang zu Geburtenkontrollmitteln bei den
Jugendlichen, die Grenzen bei der sexuellen Aufklärung und Geburtenkontrolle.
Erheblicher Anteil an Grossfamilien, viele davon hauptsächlich aus Frauen bestehend
und mit zwei oder mehr Generationen, die unter dem selben Dach leben.
vi) Verringerung der Geburtenrate von 5,7 Kindern in 1960 auf 2,2 im Jahr 2005. Das
Heiratsalter sowie die Geburt des ersten Kindes finden zu einem späteren Zeitpunkt
statt.
vii) Erhöhung der weiblichen Beschäftigungsrate von weniger als 20 Prozent im Jahr
1970 auf circa 40 Prozent 2005, mit grossen Unterschieden abhängig vom sozioökonomischen Status und Bildungsgrad.
Wie in anderen Ländern, die ähnliche Veränderungen durchlaufen haben, haben diese
Transformationen grössere Gelegenheiten für weibliche Autonomie geschaffen, sowohl
auf der Ebene der persönlichen physischen Autonomie, als auch bei der wirtschaftlichen
Autonomie und der Teilhabe an Gemeinschaftsentscheidungen (Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe, 2011).

1. Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen: Dimensionen eines Grundproblems
Chiles.
1.1. Gewalt gegen Frauen:
Die Existenz von Gewalt gegen Frauen ist seit jeher ein unsichtbares Thema
innerhalb der chilenischen politisch-rechtlichen Diskussionen gewesen. Nicht in dem
Sinne, dass es diese Gewält nicht gäbe oder das Gesetzt über keine Möglichkeiten
verfügte sie zu verfolgen, sondern dass die Operatoren des Rechtssystems willkürlich
beschlossen haben, wann und wie geschützt werden soll, wobei sie grösstenteils toleriert
und kulturell akzeptiert wird.
Das Strafrechtssystem registriert Fälle von intrafamiliärer Gewalt nach einer
Anzeige bei der Polizei (Policía de Carabineros). Statistische Daten auf nationaler Ebene
liegen erst seit 2005 vor, laut Gesetz Nr 20.066, und unterscheiden zwischen Kategorien
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von Gewalt gegen Frauen mit leichten, weniger schweren, schweren und sehr schweren
Folgen.
Absolute Anzahl über Opfer der Gewalt gegen Frauen - Schwere Verletzungen
(2005-2011).

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Opfer unter 14
Jahren Alt

44

65

73

96

94

83

80

14 - 17

42

98

100

149

173

136

150

18 - 29

435

874

1.127

1.488

1.450

1.401

1.251

30 - 44

606

1.027

1.311

1.497

1.466

1.371

1.244

45 - 64

197

362

447

556

602

534

558

65 und Alterer

23

48

74

75

84

81

88

Unidentifisiertes

0

0

0

0

0

6

1

Landesgesamt

1.347

2.474

3.132

3.861

3.869

3.612

3.372

Quelle: Polizei CARABINEROS DE CHILE 2005 – 2011, System AUPOL, auf der
Basis von Anzeigen und Verhaftungen wegen schweren Verletzungen.
Die Rate der Gewalt gegen Frauen (pro 100.000 Einwohner) ist zwischen 2005
und 2010 rasant gestiegen (erreichte bis zu 38,7 pro 100 000), um danach wieder zu
sinken.
Rate (Je 100.000 Einwohner) der Opfer von Gewalt gegen Frauen Verletzungen (2005-2011).

Opfer unter
14 Jahren

Schwere

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,4

3,6

4,1

5,4

5,4

4,8

4,6
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Alt
14 - 17

7,2

16,8

17,2

25,8

30,1

23,8

26,8

18 - 29

28,7

56,5

71,5

92,5

88,5

83,9

74,4

30 - 44

32,4

55,2

70,8

81,4

80,1

75,4

68,2

45 - 64

11,9

21,1

25,2

30,3

31,8

27,3

27,9

65 und
Alterer

3,1

6,2

9,3

9,1

9,8

9,2

9,6

Unidentifisie
rtes

-

-

-

-

-

-

-

Landesgesa
mt

16,4

29,8

37,4

45,6

45,3

41,8

38,7

Quelle: Polizei CARABINEROS DE CHILE 2005 – 2011, System AUPOL, auf der
Basis von Anzeigen und Verhaftungen wegen schweren Verletzungen.
Was psychische Gewalt angeht, wird diese mit leichten Verletzungen verbucht,
mit einem stetigen Anstieg seit 2005 bis heute.

Absolute Anzahl der Opfer von Gewalt gegen Frauen - Leichte und psychische
Verletzungen (2005-2011).
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

569

974

1.297

1.647

1.793

1.949

2.356

14 - 17

1.308

1.991

2.634

3.385

3.807

3.994

4.691

18 - 29

19.374

21.093

26.594

31.272

34.461

33.615

39.16
6

Opfer unter 14
Jahren Alt

30 - 44

32.544

33.265

38.106

40.357

43.952

41.066

45.09
3

45 - 64

14.723

15.490

18.838

20.216

23.296

22.509

25.38
6

65 und Alterer

2.404

2.788

3.294

3.735

4.279

4.424

5.152
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Unidentifisierte
s

2

15

22

19

28

42

81

Landesgesamt

70.924

75.616

90.785

100.631

111.616

107.599

121.9
25

Quelle: Polizei CARABINEROS DE CHILE 2005 – 2011, System AUPOL, auf der
Basis von Anzeigen und Verhaftungen wegen leichten
und psychischen
Verletzungen.
Die quantitativen Daten über die Gewalt gegen Frauen haben ebenfalls eine Reihe
sehr relevanter Probleme aufgeworfen, auch als Zielscheibe von Kritik aufgrund der
Form, in der die Operatoren des Strafrechts die Daten ihres Eingreifen aufgezeichnet
haben, aufgrund von methodologischen Problemen der Messungen und der Komplexität
des Phänomens der Gewalt in Beziehungssituationen an sich (Jiménez & Medina, 2012:
332).
Ausserdem müssen zu diesen Daten weitere gerechnet werden – der Allgemeinen
Empfehlung Nr 9 der Vereinigten Nationen über Gewalt gegen Frauen folgend (CEDAW,
1992)- diejenigen allgemeinen Delikte, die eine starke Desproportion von weiblichen
Opfern aufweisen oder deren Hauptmotivation darin liegt, dass die Opfer weiblich sind.
Dabei handelt es sich um Delikte wie Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und
Frauenmorde. Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch weisen gefährlich ansteigende
Zahlen auf, während die Zahlen bei Frauenmorden stabil bleiben.
Absolute Anzahl über Opfer der Vergawältigung von Frauen (2005-2011).
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Opfer unter 14
Jahren Alt

354

398

462

572

575

505

568

14 - 17

347

448

426

498

511

409

484

18 - 29

548

556

599

652

697

626

673

30 - 44

408

409

384

405

449

412

451

45 - 64

112

114

130

171

171

146

189

65 und Alterer

20

13

16

14

13

14

23

Unidentifisiertes

0

0

0

1

1

0

0

Landesgesamt

1.789

1.938

2.017

2.313

2.417

2.112

2.388
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Quelle: Polizei CARABINEROS DE CHILE 2005 – 2011, System AUPOL, auf der
Basis von Anzeigen und Haftungen über Vergawältigung.
Absolute Anzahl über Opfer der sexuellen Missbräuche gegen Frauen (2005-2011).
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.576

1.790

1.879

2.370

2.379

2.379

2.943

14 - 17

909

992

1.142

1.343

1.368

1.327

1.579

18 - 29

1.249

1.192

1.305

1.528

1.603

1.645

1.851

30 - 44

1.060

773

870

1.070

1.041

1.023

1.145

45 - 64

258

246

290

345

374

366

422

65 und Alterer

22

24

28

30

32

35

27

Unidentifisierte
s

9

8

7

12

9

17

17

Landesgesamt

5.083

5.025

5.521

6.698

6.806

6.792

7.984

Opfer unter 14
Jahren Alt

Quelle: Polizei CARABINEROS DE CHILE 2005 – 2011, System AUPOL, auf der
Basis von Anzeigen und Haftungen über sexuellen Missbräuche.
Absolute Anzahl über weibliche Opfer des Mordes und Todschlages – Frauenmorde
(2005-2011).
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Opfer unter 14
Jahren Alt

2

6

7

7

4

0

4

14 - 17

1

5

5

2

2

4

3

18 - 29

22

20

30

26

22

25

32

30 - 44

32

32

37

37

30

38

41

45 - 64

22

19

27

26

23

24

31

65 und Alterer

4

8

4

5

4

5

3

Unidentifisiertes

0

1

1

0

0

0

1
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Landesgesamt

83

91

111

103

85

96

115

Quelle: Polizei CARABINEROS DE CHILE 2005 – 2011, System AUPOL, auf der
Basis von Anzeigen und Haftungen über Mord und Totschlag.
Chile hat ernsthafte Bemühungen unternommen, um Gewalt gegen Frauen zu
bekämpfen. Das erste Gesetz gegen intrafamiliäre Gewalt, Gesetz Nr 19.325 vom 27-81994, wurde durch das Gesetz Nr 20.066 von 2005 reformiert, mit der Schaffung von
Familiengerichten. Chile hat einen langen Weg in seinen Bemühungen um die Einhaltung
von internationalen Menschenrechtsstandarts bezüglich Gewalt gegen Frauen
zurückgelegt. Anzuerkennen sind die Arbeit der Informationsdienste, die Schaffung von
Opferschutzprogrammen und die Verbesserungen in den Bereichen der rechtlichen oder
psychosozialen Repräsentation. Allerdings sind die Aktivitäten auf die Strafverfolgung
und nicht auf Bekämpfung, Prävention und Opferentschädigung fokussiert. Noch viel
wichtiger, es existieren keine gemeinsamen Kriterien für präventive soziale Intervention,
den Initiativen mangelt es an Kontinuität, die Dienste überlappen sich und die Antworten
sind fragmentiert; die Koordinationsschwierigkeiten und Kompetenzkonflikte zwischen
den Akteuren des Systems sind offensichtlich, sowie fehlende Schulungen (UDP, 2009:
171).
1.2. Diskriminierung gegen Frauen:
Die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten haben sich für Frauen in Form
grösserer Autonomie ausgewirkt, wurden aber nicht von entsprechenden Veränderungen
in verschiedenen sozialen Bereichen begleitet. In Chile wiegt es besonders schwer, dass
die Diskriminierung von Frauen noch immer in der Sozialimagination akzeptiert ist, was
sich in strukturellen Ungleichheiten in familiären, politischen und arbeitsbezogenen
Kontexten manifestiert und immer wieder reproduziert.
Laut dem Regionalen Beschäftigungsbericht des Nationalen Statistikinstituts
(INE) vom Zeitraum Januar-März 2012, liegt die allgemeine Beschäftigungsrate bei 58, 5
%. Diese Rate liegt bei 71, 7 % für Männer und 45, 2 % für Frauen. Trotz dieses
Unterschieds weist die weibliche Beschäftigungsrate auf regionalem Niveau deutliches
Wachstum auf (2010: 41,2 %; 2011: 43,2 %), bleibt aber dennoch eines der Länder mit
der niedrigsten weiblichen Beschäftigungsrate in der Region.
Während 92% der Männer dauerhaft am Arbeitsmarkt teilnehmen, sind es bei
Frauen nur 32% (PNUD, 2010: 36-37). Ausserdem passen Frauen ihre Beschäftigung
weiterhin an ihre familiären Umstände an und führen hauptsächlich häusliche Tätigkeiten
aus, unanhängig von ihrem Familienstand und Alter. Diese Situation hängt nicht von
Entscheidungen ab, die die Frauen im Bezug auf sich selbst oder sich bietende
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wirtschaftliche Möglichkeiten treffen, sondern von den Versorgungsbedürfnissen von
anderen in dem Haushalt: wie Kindererziehung, die Beschäftigungssituation des Partners
oder die Versorgung von Angehörigen. Asserdem sind sie abhängig von den im
männlichen Umfeld herrschenden Vorurteilen, da sie sich darin bewegen müssen. Daher
hängt der Eintritt der Frauen in den Arbeitsmarkt sehr von der Form der
Geschlechterrollen und –verhandlungen ab, die innerhalb des Haushalts und des
Arbeitsplatzes erreichts werden.
In Chile bestehen weiterhin die kulturellen Schranken für die Erhöhung der politischen
Teilnahme von Frauen und ihrer Teilnahme am Lohnarbeitsmarkt, da die Arbeit im
Haushalt und die Versorgung der Familie weiterhin als eine Hauptverantwortung der Frau
gesehen wird. Das Ungleichgewicht wird innerhalb der Verteilung der Hausarbeit
besonders deutlich, sobald man feststellt, dass 77,8% der Frauen 3,9 Stunden mit
unbezahlter häuslicher Arbeit zwischen Montag und Freitag vebringen, während nur
40,7% der Männer 2,9 Stunden pro Woche dieser Arbeit widmen. Als Folge enthüllen die
Befragungen des Nationalen Statistikinstituts (INE) zum Zeitmanagement, dass in Chile
die Teilnahme von Frauen an entlohnten Arbeitsaktivitäten zwischen Montag und Freitag
viel niedriger ist (37,9%) als die von Männern (64,6%).
In dieser Situation sind die Frauen mit geringerem Einkommen, Bildungsgrad
und Sozialkapital besonders benachteiligt. Die Qualität der Beschäftigungen, mit denen
sie rechnen können, ist für gewöhnlich prekär und von unsicherer Dauer, es gibt höhere
Ansprüche an Kinderversorgung wegen einer grösserer Kinderzahl und weniger
Möglichkeiten für eine Arbeit-Erziehungsbalance. Die Gehälter, die sie erwarten können,
sind ebenfalls niedrig, sie haben mit stärkeren kulturellen Widerständen gegen den
Eintritt in den Arbeitsmarkt zu kämpfen und weniger praktische Hilfe bei der Hausarbeit
von ihren Partnern zu erwarten.
Bei allen Bildungsschichten ist die ökonomische Teilhabe zwischen Männern und
Frauen unterschiedlich. Unter Beachtung des Bildungsniveaus bleiben die
arbeitsbezogenen Unterschiede von Männern und Frauen in allen Schichten (Grund-,
mittlere und höhere Bildung), stets gleich (Arriagada, 2010: 47).
Die Ungleichheit im Arbeitsmarkt und dem familiären Umfeld, die den Frauen
grössere Arbeitslasten auferlegt, wird von der Frauendiskrimination im politischen Feld
fortgesetzt. Weibliche Teilnahme und Repräsentation in den verschiedenen Instanzen der
öffentlichen Machtausübung ist sehr gering. In der chilenischen Legislative, besetzen
Frauen 14,2% der Sitze in der Unteren Kammer und nur 5% im Senat; 18% der
Stadtverwaltungen, 14% des Obersten Gerichts und 12,5% der regionalen
Staatsanwaltschaften.
Es gibt einen gewissen Anstieg bei dem Anteil von Frauen, die unterschiedliche
wichtige Entscheidungträgerpositionen innehaben, dennoch sind die Veränderungen in
der chilenischen Gesellschaft sehr langsam. Die Einbeziehung von Frauen in den letzten
15 Jahren ist sehr langsam und fragmentiert verlaufen. Während es in der politischen oder
symbolischen Sphäre durchaus Fortschritte gibt, ist dieser in dem Managementbereich
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des wirtschaftlichen Sektors deutlich geringen und weniger spürbar. In der Tat, ist die
wirtschaftliche Macht diejenige, die sich am stärksten gegen die weibliche Teilhabe
gesträubt
hat.
Die
Unsichtbarkeit
von
formalen
und
symbolischen
Diskriminationsmechanismen impliziert ein starkes Hindernis für die Gleichheit. Hier
sind die Frauen am stärksten abwesend und hier gab es die wenigsten Veränderungen in
den letzten Jahren.

Evolution der Frauenteilnahme in Machtspositionen: 1995-2005-2009 (%)

Quelle: PNUD, 2010: 220.
2. Spezialisierte normative Rahmen für Prävention der Gewalt gegen Frauen in
Chile.
Die legislativen Veränderungen sind teilweise unter dem Druck der
internationalen, von Chile unterzeichneten Abkommen über Frauenrechte und ihre
Durchsetzung zustande gekommen. Diese Abkommen hatten eine doppelte Wirkung.
Einerseits wurde das Spektrum der spezifischen Frauenrechte erweitert und es wurde
dazu beigetragen, eine interne Debatte zu generieren und Legitimität für
gleichheitsbetonte Positionen zu schaffen. Andererseits hat der staatliche Charakter
einiger Verpflichtungen als Druckinstrument funktioniert und in einigen Fällen erlaubt,
die Machtverhältnisse und Blockierungspunkte zu verändern, die im chilenischen
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Politiksystem existieren.
Die Interamerikanische Konvention für die Vorbeugung, Sanktionierung und
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (OEA, Belém do Pará, Brasil, 1994), ist
Republikgesetz seit dem 11 November 1998, integriert einen Orientierungsrahmen für
interne Normen und ist zugleich ein Instrument, auf das zurückgegriffen werden kann,
falls die Interpretation dieser Normen nicht klar sind oder Leerstellen erhalten.
Am 5 Oktober 2005, wurde ein Strafrechtsgesetz erlassen, Gesetz Nr 20.066, über
intrafamiliäre Gewalt, das ein vorheriges Gesetz ersetzte, Gesetz Nr 19.325 von 1994, es
enthielt bedeutende Veränderungen im Vergleich mit dem alten Gesetz.

2.1. Das Konzept von Intrafamiliärer Gewalt.
In dem Gesetz wird das Konzept des als intrafamiliäre Gewalt sanktionierten
Verhaltens erweitert (art. 5), einschliesslich jeder Misshandlung, die das Leben oder die
körperliche und psychische Unversehrtheit von Personen, die jetzt oder in der
Vergangenheit in Verwandschafts- oder Eheverhältnissen lebten, beeinträchtigt.
Ausserdem wird Gewalt zwischen unverheirateten Eltern mit gemeinsamen Kindern
anerkannt, oder wenn das Opfer eine minderjährige oder behinderte Person unter der
Aufsicht eines Familienmiglieds ist.
Es wird um zu schützende Personen erweitert, indem ex-Partner, ex-Eheleute und
Eltern von gemeinsamen Kindern als mögliche Opfer betrachtet werden. Ausserdem wird
die Art von gewaltgefährdeten Familienbeziehungen erweitert, von der Ehe bis zum
Zusammenleben, den Beziehungen mit den Verwandten des Partners, sowie der Fürsorge
für Minderjährige und Behinderte.
2.2. Präventivmassnahmen.
Die Legislative ist in erster Linie eine präventive Regulation, die das Konzeps des
unmittelbaren Risikos als einen Faktor sieht, der bei der Feststellung von
Schutzmassnahmen zu berücksichtigen ist, unter Verzicht auf die Ergebnisse der
Handlungen, und als Anlass für die Intervention der polizeilichen Autoritäten, ohne dass
eine richterliche Resolution notwendig wäre.
Eine Risikosituation wird immer dann angenommen:
 Wenn eine vorangegangene Androhung körperlicher Gewalt seitens des
Aggressors vorliegt.
 Wenn der Aggressor vorbestraft ist.
 Wenn der Aggressor eine Vorgeschichte von psychischen Problemen,
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Drogenabhängigkeit oder Alkoholismus besitzt.
Wenn gegen den Aggressor bereits eine oder mehr Anzeigen wegen
intrafamiliärer Gewalt vorliegen.

Ausserdem lässt das Gericht besondere Vorsicht walten, wenn das Opfer
schwanger ist, es sich um eine Behinderte oder sonstwie verletzliche Person handelt.
Laut Art. 15 kann das Gericht in jeder Etappe der Untersuchung oder des
Eingreifens Vorsichtsmassnahmen zum wirksamen Opferschutz anordnen. Die Gerichte
können sowohl Massnahmen, die im Art. 7 des Gesetzes Nr 20.066 als auch die im Art.
92 des Gesetzes Nr 19.968 anordnen.
Der Familienrichter oder die Staatsanwaltschaft können zum Opferschutz, selbst
vor einer Benachrichtigung über die Anzeige oder der Einleitung der Ermittlungen, und
wenn die Gewaltakte Verbrechensmerkmale aufweisen, eine oder mehrere folgender
Massnahmen für das Opfer und seine Angehörigen anordnen:
 Die Anwesenheit des Aggressors in dem gemeinsamen Heim oder dem
Studien- oder Arbeitsort des Opfers verbieten oder einschränken. Falls beide
am selben Ort studieren oder arbeiten, wird der Arbeitgeber oder
Institutionsleiter angewiesen, notwendige Vorsichtsmassnahmen einzuleiten.
 Sicherstellen, dass das Opfer persönlichen Besitz erhält, falls es sich dazu
entschliesst, nicht an den gemeinsamen Wohnort zurückzukehren.
 Provisorische Einkünfte sichern.
 Provisorische Schutzmassnahmen für Kinder oder Jugendliche in
Übereinstimmung mit dem Artikel 225 des Código Civil festlegen, sowie die
Form, in der eine direkte und regelmässige Beziehung zwischen den Eltern
und den Kindern stattfinden soll.
 Ein Verbot von Vertragsabschlüssen erlassen.(Um den materiellen Besitz der
Familie abzusichern).
 Das Tragen und den Besitz jeglicher Feuerwaffen verbieten oder diese
beschlagnahmen.
Darüber
wird,
nach
Zuständigkeit,
die
Generalmobilmachungsdirektion,
die
Garnisonsleitung
oder
die
entsprechende Dienstleitung benachrichtigt, für notwendige rechtliche und
Verwaltungszwecke.
 Die Anonymität Dritter anordnen, die die Anzeige erstattet haben.
 Schutzmassnahmen für ältere oder behinderte Personen ergreifen.
Der Richter wird den Zeitraum für diese Massnahmen anordnen, der weder ein
halbes Jahr unterschreiten noch ein volles Jahr überschreiten kann, abhängig von den
jeweiligen Umständen. Dieser kann auf Wunsch des Opfers verlängert werden, falls die
zu Grunde liegenden Umstände weiterbestehen.
Für die schnelle Erlassung und Umsetzung der Vorsichtmassnahmen ist in den
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Familiengerichten der Hauptstadt seit September 2010 ein Zentrum für
Vorsichtsmassnahmen in Fällen intrafamiliärer Gewalt eingerichtet worden. Seit März
2011 existiert eine Vorsichtsmassnahmeneinheit für die Familiengerichte in Valparaíso.
Später sind ähnliche Einheiten in Concepción und Antofagasta eingerichtet worden. Diese
Einheiten erlauben sofortige Anhörungen für diejenigen, die eine Vorsichtmassnahme
gegen intrafamiliäre Gewalt brauchen, und versuchen, das bestehende Problem zu lösen,
insofern als Vorsichtmassnahmen oft nicht mit der norwendigen Schnelligkeit erlassen
werden und viele Richter zögern, sie zu erlassen.
Die Kontrolle der Vorsorgemassnahmen zur Präsenzbegrenzung des Aggressors
wird bis heute traditionell durchgeführt, durch Polizeiberichte über den Aufenthaltsort der
Straftäter und ihre Übermittlung an Familiegerichte, Staatsanwaltschaften und
Strafrechtsgerichte. Allerdings wird ab 2013 das Gesetz Nr 20.603 eingeführt, die
elektrische Handfessel, die mit der GPS-Technologie erlaubt, den Aufenthaltsort des
Straftäters zu kontrollieren, und so die Einhaltung der Vorsichtmassnahmen und der
Zusatzmassnahmen des Urteils, die unter Lebensgefahr befindliche Frauen schützen,
überwacht.
2.3. Kompetenzen und Prozedure:
Wenn die Handlungen, die keinen Straftatbestand darstellen, im
Kompetenzbereich der Familiengerichte liegen, ist ein spezifisches Procedere nach
Abschnitt IV des Gesetzes Nº 19.968 des Familiengerichts zu befolgen.
Wenn die Gewalthandlungen Straftatmerkmale aufweisen, unterliegen sie der
Strafrechtskammer und müssen von der Staatsanwaltschaft den in Chile existierenden
strafrechtlichen Normen entsprechend verfolgt werden. Dies geschieht wenn:
 Es Verletzungen gibt. Laut dem Gesetz von 2005 kann ein Richter die im
Rahmen intrafamiliärer Gewalt zugefügten Körperverletzungen nicht einfach als
leichte Verletzungen und Vergehen klassifizieren. Sie müssen mindestens als
mittelschwere Verletzungen klassifiziert werden, und bilden somit einen einen
Straftatbestand.
 Wenn als Produkt der intrafamiliären Gewalthandlungen andere Verbrechen
begangen werden. In diesem Fall ist die Strafe diejenige, die dem Verbrechen
entspricht.
 In den Fällen von regelmässigem Missbrauch ist mindestend eine Gefängnisstrafe
vorgesehen. Das neue Gesetz führt die Bestrafung des Verbrechens des
“regelmässigen Missbrauchs” ein, definiert als “regelmässige Ausübung
körperlicher oder psychischer Gewalt” und verbietet den Richtern, im
Familienkontext zugefügte Verletzungen als leichte Verletzungen zu
klassifizieren.
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Das Procedere bezüglich intrafamiliärer Gewaltakte ist im 2. Paragraph des
Abschnitts IV reguliert, über spezifische Procedere des Gesetzes Nr 19.968 der
Familiengerichte. Dieses Procedere kann durch Klage oder Anzeige initiiert werde, die
vom Opfer, seinen Eltern, Kindern, Vormund oder Fürsorgern vorgebracht werden
können, entweder vor der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Ausserdem kann die
Anzeige von Jedermann erstattet werden.
In dem Fall, dass sich intrafamiliäre Gewaltakte gerade in diesem Augenblick
abspielen, oder angesichts von Hilferufen von Personen, die sich in einem geschlossenen
Raum befinden, oder bei anderen klaren Anzeichen, dass Gewaltakte begangen werden,
müssen die Mitarbeiter der Polizei den Tatort betreten, den Aggressor verhaften, falls
notwendig, und Waffen oder andere Objekte, die zum Angriff auf das Opfer verwendet
werden können, beschlagnahmen.
Sobald die Klage oder Anzeige eingegangen ist, wird der Richter beide Seiten zur
vorbereitenden Anhörung vorladen, was innerhalb der nächsten 10 Tage erfolgen muss.
Auf alle Fälle muss der Angeklagte persönlich erscheinen, weswegen er unter
Haftandrohung vorgeladen wird.
In dem Fall, dass eine der beiden Seiten über keinen anwaltlichen Schutz verfügt, legt
das Gesetz Nr 20.066 fest, dass dieses das Procedere und das Erlassen von
Vorsichtsmassnahmen nicht behindern.
Laut Artikel 85 des Gesetzes Nº 19.968, müssen die Mitarbeiter des
Gesundheitswesens, die in Hospitälern, Kliniken oder ähnlichen Einrichtungen tätig sind,
geforderte Aufnahmen und medizinische Dienstleistungen erbringen, ausserdem
Aufnahmen und Untersuchungen, die für die Feststelllung des dem Opfer zugefügten
körperlichen oder psychischen Schadens notwendig sind; die Nachweise darüber sind
aufzubewahren, schriftliche Akten sind anzulegen und abzuheften, Kopien sind, soweit
erforderlich, dem Opfer und dem Gericht auszuhändigen.
Das Gericht kann, soweit eine Zustimmung beider Seiten vorliegt, den Konflikt
einem Schlichter übergeben, um erste Bedingungen zu erfüllen. Sobald die
Schlichtungsakte vorgelegt worden ist, kann der Richter die Urteilsverkündung vorläufig
aussetzen.
Anderseits kann der Richter vorläufig die Urteilsverkündung aussetzen, wenn eine
der folgende Bedingungen erfüllt werden: Dass spezifische und festgelegte
Verpflichtungen aufgestellt und von beiden Seiten akzeptiert wurden, die das
Familienleben und die Entschädigung des Opfers betreffen; oder dass sich aufgrund der
Klage oder Anzeige und in Übereinstimmung mit dem Opfer die Verpflichtung, eine oder
mehrere Vorsichtsmassnahmen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind, für einen Zeitraum
von nicht weniger als sechs Monate und nicht mehr als einem Jahr getroffen werden.
In dem Fall, dass die Fälle von intrafamiliärer Gewalt vor einem Familiengericht
verhandelt werden, und das Procedere aufgrund einer Anzeige oder Klage Dritter initiiert
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wurde, kann der Familienrichter während der vorbereitenden Anhörung und des
vorläufigen Berichts des technischen Beraters auf Wunsch des Opfers den Prozess
beenden, falls ihr Wille frei und spontan zu Asdruck gebracht wird.
2.4. Sanktionen:
Es gibt unterschiedliche Massnahmen gegen der Aggressor, die das Gericht
ergreifen kann, von einer Geldstrafe von 15 UTM (Unidades Tributarias
Mensuales/Monatliche Steuereinheiten) zugunsten der Regionalregierung des Anklägers,
um in Schutzzentren für Opfer intrafamiliärer Gewalt staatlicher oder privater Natur
verwendet zu werden, zusätzlich eine Haftstrafe zwischen 61 und 540 Tagen Gefängnis,
ausser, wenn es sich um ein schweres Verbrechen handelt, in welchem Fall eine dem
Verbrechen angemessene Strafe verhängt wird.
Für das Verbrechen des regelmässigen Missbrauchs liegt die Strafe zwischen 61
und 540 Tagen Gefängnis, ausser, wenn es sich um ein schweres Verbrechen handelt, in
welchem Fall eine dem Verbrechen angemessene Strafe verhängt wird.
Das Urteil muss als Teilsanktionen beinhalten: a) Verpflichtung, dass der
Aggressor den mit dem Opfer geteilten Haushalt verlässt; b) Verbot, sich dem Opfer,
seinem Wohn-, Arbeits- oder Studienort zu nähern. Falls beide am selben Ort studieren
oder arbeiten, wird der Arbeitgeber oder Institutionsleiter angewiesen, notwendige
Schutzmassnahmen einzuleiten; c) Verbot des Tragens und Besitzes und, falls notwendig,
die Beschlagnahmung, von Feuerwaffen; d) Verpflichtende Teilnahme an therapeutischen
oder Familienhilfsprogrammen. Der Richt legt die Zeiträume für diese Massnahmen fest,
die weder sechs Monate unterschreiten noch ein Jahr überschreiten dürfen, abhängig von
den rechtfertigenden Umständen. Sie können auf Antrag des Opfers verlängert werden,
falls die Umstände, die sie rechtfertigten, weiterbestehen. In dem Fall der Nichterfüllung
der erlassenen Teilmassnahmen sowie der Vorsichtsmassnahmen, wird der Richter die
Staatsanwaltschaft unterrichten, um die strafrechtliche Verfolgung des Tatbestandes der
Gerichtsmissachtung einzuleiten (Art. 240 des Zivilrechtsgesetzbuchs), zusätzlich zur
Erlassung, als Druckmassnahme, einer Haftstrafe von bis zu 15 Tagen. Die Polizei muss
jeden, der beim Bruch der erwähnten Massnahmen entdeckt wird, verhaften.
Im selben Urteil ordnet der Richter an, dass das Standesamt ein
Vorstrafenregister bezüglich des Vergehens und der angewandten Sanktion des wegen
intrafamiliärer Gewalt Verurteilten ausstellt.
2.5. Probleme der praktischen Anwendung.
Eines der Hauptprobleme der Anwendung des gegenwärtigen Gesetzes gegen
intrafamiliäre Gewalt ist bislang die Langsamkeit des Procedere, wenn Familiengerichte
einen regelmässigen Missbrauch entdecken – eine weit verbreitete Situation bei Gewalt
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gegen Frauen -, da der Fall an die Staatsanwaltschaft und das Strafrechtssystem
weitergeleitet werden muss. Diese Situation produziert grosse Verspätungen bei der
Fallbearbeitung, während die Opfer in einem Zustand der Schutzlosigkeit verharren und
ihr Zugang zu effektivem rechtlichem Schutz behindert wird.
Andererseits muss SERNAM (Nationaler Frauendienst) die Überwachung der
Schutzmassnahmen verbessern, die die Sicherheit der Frauen garantieren, und ein
Schulungsprogramm für Aggressore entwickeln, für eine erfolgreiche Prävention.
Es ist notwendig zu bedenken, dass Chile weiterhin eines der Länder mit den
höchsten Raten körperlicher Gewalt gegen Frauen ist. Aber das beunruhigendste ist, dass
nur einige Tausend dieser Fälle ein rechtlicher Nachspiel haben. In den anderen Fällen
zieht die Frau die Beschwerde zurück.
Staatliche Politik – insbesondere SERNAM – hat das Thema der Misshandlung
der Frau durch den Partner priorisiert. Daher ist Gewalt gegen Frauen als Gewalt in der
Familie identifiziert worden, und andererseits andere Formen wie Menschenhandel,
institutionelle oder staatliche Gewalt vernachlässigt. Die Verhütung anderer Formen der
Gewalt, wie der sexuellen Gewalt oder im Arbeitsbereich ist von anderen staatlichen
Akteuren übernommen worden. Bei sexueller Gewalt hat das Zentrum für Unterstützung
von Opfern von Sexuellen Übergriffen (CAVAS) die Hauptrolle übernommen, und bei
unter 18-jährigen der Nationale Dienst für Kinder und Jugendliche (SENAME). Im
Arbeitsbereich ist die Initiative von Arbeitsdirektion übernommen worden. In diesem
Sinne ist eine Überlegung notwendig, um eine ganzheitliche programmatische Lösung zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in allen Manifestationen zu entwickeln.
Andererseits hat sich die Antwort des Staates hauptsächlich auf Opferschutz und
–Betreuung und Tätersanktionen beschränkt, ohne dass bislang eine konsistente und
effektive Präventionspolitik bei Gewalt gegen Frauen vorläge (Larraín, 2008).
Das Gesetz gegen intrafamiliäre Gewalt sollte ebenfalls bei Paaren angewandt
werden, die in unterschiedlichen Haushalten leben, oder KInder aus früheren
Beziehungen haben, und auch in den Fällen, in den der Aggressor und das Opfer ein
gemeinsames Kind haben, auch wenn sie niemals einen gemeinsamen Haushalt geführt
haben. Derzeit werden Gewaltfälle, die in solchen Umständen geschehen, als
gewöhnliche Delikte geführt.
Ausserdem liegt bislang weder eine rechtliche Regelung zur sexuellen
Belästigung ausserhalb des Arbeitsplatzes vor, noch ist die Haftungsausschlussklausel für
Ehepartner bei Güterrechtsdelikten eliminiert worden.
2.6. Für Prävention zuständige Organisation: SERNAM.
Laut Art. 4 des Gesetzes Nr 20.066 ist der Nationale Frauendienst (SERNAM)
dafür zuständig, öffentliche Politiken für die Erfüllung der Ziele des Gesetzes gegen
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intrafamiliäre Gewalt zu entwickeln. Dieser Dienst wurde 1992 geschaffen und seine
Direktorin hat den Rang eines Ministers.
Der Nationale Frauendienst hat die folgenden Funktionen:
a) Regierungspolitik gegen intrafamiliäre Gewalt veranlassen, koordinieren, auswerten;
b) Anwendung von rechtlichen, administrativen oder weiteren Massnahmen für die
Prävention, Sanktion und Ausrottung intrafamiliärer Gewalt empfehlen;
c) Technische Unterstützung für Organisationen, die an der Anwendung des Gesetzes
gegen intrafamiliäre Gewalt beteiligt sind, sowie
d) die Mitarbeit der Medien an der Ausrottung der Gewalt gegen Frauen und der Achtung
ihrer Würde fördern.
SERNAM hat die Einheit für die Prävention Intrafamiliärer Gewalt organisiert,
welches von dem Programm Chile Schützt betrieben wird, und bereits etwa 22.000
Frauen im Jahr 2010 (SERNAM, 2010) und 25.000 in 2011 (SERNAM, 2011) betreut
hat. Diese Einheit koordiniert die Arbeit der Betreuungszentren für Weibliche
Gewaltopfer im ganzen Land (es existieren circa 100). Diese Zentren bieten
psychosoziale Unterstützung, Schutz und rechtliche Repräsentation für Frauen.
Ausserdem sind SERNAM zugeordnete “Schutzhäuser” geschaffen worden, für
Frauen in ernsthafter oder Lebensgefahr aufgrund von intrafamiliärer Gewalt, wobei
derzeit insgesamt 24 im ganzen Land existieren, mindestens eins in jeder Region. Es
handelt sich dabei um Wohnobjekte, die Schutz und Unterstützung für die Entwicklung
eines neuen Lebensziels bieten.
Ausserdem muss die Einführung des Frühwarnprogramm beachtet werden, die
die Prävention von Gewalt innerhalb der Familie und frühzeitige Erkennung dieser
Gewalt zum Ziel hat. Dafür ist eine Interventionsmethode in Kindergärten und Tagesstätten als Pilotprojekt in 6 Regionen des Landes im Lauf des Jahres 2011
eingeführt worden.
Im Jahr 2011 hat SERNAM 11 Männerzentren für ein Gewaltfreies Leben in den
grössten Städten des Landes installiert, die psychisch-pädagogische Unterstützung für
Männer, die Gewalt gegen ihre weiblichen Partner ausüben, anbietet und etwa 770
Männer betreut.
Für die erwähnten Aktivitäten hat SERNAM eine Summe von $ 7.269.591.000
chilenischen Pesos (U$ 15.467.215.-) 2010 und $ 7.571.095.000 chilenische Pesos (U$
16.108.713.-) 2011 ausgegeben.
Seinerseits hat das Innenministerium Hilfszentren für Opfer von
Gewaltverbrechen eingerichtet, die unter anderem Opfer von schweren
Körperverletzungen im Kontext intrafamiliärer Gewalt betreuen, und von den es derzeit
21 im ganzen Land gibt.
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Die Polizei hat 2007 das Familientelefon 149 geschaffen, das von geschulten
Mitarbeitern betreut wird, die weiblichen Gewaltopfer Hilfestellung leisten.
Die Staatsanwaltschaft hat seinerseits folgende spezialisierte Einheiten
geschaffen: Die Einheit für strafrechtliche Verantwortung, Minderjährige und
Intrafamiliäre Gewaltdelikte, mit circa 80 auf intrafamiliäre Gewalt spezialisierten
Mitarbeitern; die Spezialeinheit für sexuelle und Gewaltdelikte; die Nationalabteilung
und regionale Einheiten für Schutz und Betreuung von Opfern und Zeugen, die über ein
Modell für unmittelbare Intervention in Fällen intrafamiliärer Gewalt verfügt, welches
direkt, sofort und innerhalb von 24 Stunden auf Gewaltsituationen reagieren kann.
Schliesslich hat das Gesundheitsministerium die “Normen und Leitfaden für die
Betreuung von Opfern sexueller Gewalt in medizinischen Einrichtungen und
Notaufnahmen” erlassen.

3. Andere Regelungen: Gesetz, das
Vermögensdelikte in der Ehe sanktioniert.

Frauenmord,

Vergewaltigung

und

2010 wurde das Gesetz Nr 20.480 erlassen, welches im Strafgesetzbuch den
Frauenmord als Verbrechen anerkennt und seine Strafe erschwert, da Gefängnisstrafe von
40 Jahren ohne Erleichterungen vorgesehen ist, und zwar nicht nur zwischen
verheirateten oder zusammenlebenden Partnern, sondern auch denjenigen, zwischen
denen eine solche Beziehung zu einem früheren Zeitpunkt bestanden hat.
Dieses Gesetz sieht ebenfalls Modifikationen für den Straftatbestand der
Vergewaltigung sowie der Vergewaltigung in der Ehe vor, und erkennt Vermögensdelikte
in der Ehe an.
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Einleitung
Ein Blick in die Geschichte zeigt uns die Benachteiligungen, denen Frauen, in
verschiedenen Lebensbereichen, sei es die Arbeitswelt, das Familienleben, das soziale
Umfeld oder Bildung und Politik jahrhundertelang ausgesetzt waren.
Diese Ungleichbehandlungen fanden nicht nur im sozialen Leben statt, sondern auch im
privaten Bereich, doch dies blieb immer verborgen in den eigenen vier Wänden. Diese
Sichtweise wurde auch sehr lange durch den Gesetzgeber geduldet, denn er unternahm im
rechtlichen Sinne keine Schritte dagegen. Frauenbewegungen in den 80er Jahren haben
versucht auf das Problem der ungleichen Kräfteverhältnisse hinzudeuten, um den
Gesetzgeber zum Einschreiten zu bewegen. Es ist zwar zu beachten, dass schon 1867 das
Staatsgrundgesetz die Geltung hatte, welches den Gleichheitssatz normiert. Jedoch konnte
die Frau von dieser Bestimmung nicht Gebrauch machen, da sie dem gesellschaftlichen
Druck ausgesetzt war.
Erst 1997 mit dem Inkrafttreten des ersten Gewaltschutzgesetzes ereignete sich ein großer
Fortschritt im gesetzlichen Bereich. Erstmals wurde ein Spezialgesetz eingeführt, das die
Gewaltproblematik innerhalb der Familie thematisiert und somit eine Veränderung des
alten gesellschaftlichen Denkens erwirkt hat. Das Ziel des Gesetzes, den Opfern Schutz
gegen Gewalt darzubieten, erforderte die Errichtung bestimmter Schutzeinrichtungen.
Daraufhin kam es zur Errichtung der Gewaltschutzzentren in allen Bundesländern.
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Obwohl das Gewaltschutzgesetz geschlechtsneutral ist, sind mehr als 95 % der
Betroffenen Frauen. Der Hintergedanke dieses Gesetzes ist die einerseits der Schutz des
Betroffenen, insbesondere der Frauen, in Gewaltsituationen und andererseits die
Sensibilisierung der Gesellschaft.
Das Augenmerk dieser Arbeit liegt in der Thematisierung der Probleme der Frauen in
Österreich, die speziell von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind.
Statistiken
Die folgenden Daten umfassen die Statistiken aus dem Jahr 2011 von autonomen
Frauenhäusern in Österreich. Im Jahr 2011 fanden 1.6031 Personen, darunter 820 Frauen
und 783 Kinder Schutz und Unterkunft in den Frauenhäusern.
Zunächst wurde der Familienstand der Gewaltopfer untersucht. Man kam zum Schluss,
dass Gewalt gegen Frauen in unterschiedlichen Beziehungsformen stattfindet. In Ehen
wie auch Lebensgemeinschaften erleben Frauen Gewalt: 57 % der Frauen, die 2011 in
einem Frauenhaus aufgenommen wurden, waren verheiratet, 28 % waren ledig und 13 %
waren geschieden (siehe Abb. 1, S.14). Ausgegangen vom Alter der Betroffenen, war der
Großteil der Frauen zwischen 21 und 40 Jahre alt. Die Ursachen lagen vorwiegend in der
ökonomischen Abhängigkeit, schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und das
Problem des Sich-Lösens aus einer Gewaltbeziehung (siehe Abb. 2, S. 14). Das
Bildungsniveau der Gewaltopfer wurde auch herangezogen, um möglichst gute Daten zu
erhalten. Demnach haben die Hälfte der Frauen 59 % die Pflichtschule absolviert und
einen Lehrabschluss. Es ist festzuhalten, dass Gewalt in allen Einkommen- und
Bildungsschichten vorkommt. Frauen aus höherer Bildungsschicht bleiben aber eher
verborgen, da sie in ihrem Ansehen nicht beeinträchtigt werden wollen. 15% der Frauen
haben mittlere oder höhere Schulbildung und 9% ein Universitätsstudium,
Fachhochschule oder eine andere weiterführende Ausbildung abgeschlossen (siehe
Abb.3, S.14).
Anhand dieser Daten erkennt man deutlich, dass auch in Österreich das Problem der
Gewalt an Frauen noch ein aktuelles Thema ist.
Gesetzliche Lage
Die österreichische Gesetzeslage in Bezug auf „Gewalt gegen Frau“ erfuhr Mitte der 90er
Jahre eine fundamentale Änderung, wodurch der Umgang der Behörden mit Gewalt in
der Privatsphäre zu einem wichtigen Punkt wurde, denn zuvor wurde dies als
Familienangelegenheit angesehen. Das Resultat dieses Umdenkens war das
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österreichische Gewaltschutzgesetz, welches am 1. Mai 1997 in Kraft getreten ist. Hierbei
spielte Österreich europaweit eine Vorreiterrolle.
In den Jahren 1999, 2002 und 2004 wurde dieses Gesetz in Teilbereichen geändert und
verbessert. Mit 1. Juni 2009 trat das „Zweite Gewaltschutzgesetz“ in Kraft, welches
weitere Verbesserungen zum Schutz und zur Unterstützung der Opfer enthält.
Die Gesetze umfassen sowohl polizeilichen, zivilrechtlichen Schutz als auch
strafrechtliche Maßnahmen sowie Opferrechte. Schutz vor Gewalt erhält jede Person, die
sich in Österreich aufhält, unabhängig von Herkunft und Staatsbürgerschaft.
Das Gewaltschutzschutzgesetz verbindet folgende drei Rechtsmaterien: Öffentliches
Recht, Zivilrecht und Strafrecht. Gewaltschutz wird in Österreich hauptsächlich durch
zwei Behörden gewährleistet, diese sind die Exekutive und Gerichte. Im Folgenden
werden die Maßnahmen gegen Gewalttaten in diesen drei Bereichen erläutert.
Öffentliches Recht
Betretungs- und Wegweisungsverbot
Die Exekutivorgane sind gemäß § 38a Abs 1 SPG iVm § 22 SPG befugt, im Falle der
Gewalt, ein Betretungs- und Wegweisungsverbot für einen Zeitraum bis zu 14 Tagen
auszusprechen. Im Rahmen des Betretungs- und Wegweisungsverbots darf der Gefährder
weder die gemeinsame Wohnung noch das Umfeld des Opfers betreten. Bei
Nichtbeachtung des Verbotes droht dem Gefährder eine Verwaltungsstrafe in Höhe von €
360. Bei Uneinbringlichkeit kann diese Geldstrafe auch in zwei Wochen Freiheitsstrafe
umgewandelt werden. Auf Antrag des Opfers kann das Gericht eine EV bezüglich einer
Verlängerung des Betretungsverbotes vorerst bis zu 4 Wochen erlassen.
In diesem Prozess spielen die Eigentumsverhältnisse keine Rolle, auch der Eigentümer
kann von der Wohnung weggewiesen werden.
Das Betretungsverbot gilt für die Wohnung bzw. das Haus, sowie für die unmittelbare
Umgebung der Wohnstätte. Während dieser Zeit wird dem Gefährder auch der Schlüssel
der Wohnung abgenommen, um die Sicherheit des Opfers bestmöglich zu gewährleisten.
Da es beim Betretungsverbot vorrangig um die Sicherheit des Betroffenen geht, wird es
auch gegen den Willen des Opfers ausgesprochen. Dem Opfer stehen dagegen keine
Rechtsmittel zur Verfügung. Die Einhaltung des Verbotes wird von den Exekutivorganen
stets kontrolliert. Das Betretungsverbot kann nur von der Behörde aufgehoben werden.
Das Opfer muss in diesem Fall unverzüglich verständigt werden.
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Die Polizei ist verpflichtet dem Opfer ein Informationsblatt, welches auf die Möglichkeit
einer einstweiligen Verfügung, Unterkunftsmöglichkeiten sowie auf die Strafbarkeit der
Missachtung des Betretungsverbotes hinweist, auszuhändigen. Die Exekutive ist weiteres
verpflichtet, den Einsatz zu dokumentieren und die Informationen an die
Gewaltschutzzentren weiterzuleiten.
Zivilrecht
Einstweilige Verfügung
Im zivilrechtlichen Bereich ist die Maßnahme der einstweiligen Verfügung (im
Folgenden als EV abgekürzt) gemäß § 382b und §382e der Exekutionsordnung
vorgesehen. Die EV muss am Bezirksgericht des Wohnsitzes beantragt werden. Der
Antrag kann entweder schriftlich oder mündlich am Amtstag eingebracht werden. Die
Voraussetzungen für eine EV sind: körperliche Gewalt oder Drohungen mit Gewalt, was
infolge des Zusammenlebens oder des Zusammentreffens mit der Gewalt ausübenden
Person unzumutbar macht. Der Antrag kann auch im Falle psychischer Gewalt
eingereicht werden, wenn es dadurch zur erheblichen Beeinträchtigung der psychischen
Gesundheit des Opfers kommt.
Schutz durch eine EV erhalten alle Personen, die in ihrem Wohnbereich und/oder in
ihrem persönlichen Lebensbereich Gewalt erleiden, durch den Ehemann,
Lebensgefährden, Ex-Partner, nahe Angehörigen oder durch andere Personen. Ein
Familienverhältnis mit dem Gefährder wird nicht vorausgesetzt.
Der längerfristige Schutz durch eine EV umfasst in erster Linie den Wohnbereich und
dessen Umgebung. Eine EV zum Schutz vor Gewalt im eigenen Wohnbereich kann vom
Gericht für 6 Monate erlassen werden. Wenn innerhalb dieser 6 Monate die Scheidung
beantragt oder ein anderes Verfahren, z.B. ein Verfahren zur Klärung der
Benützungsberechtigung an der Wohnung eingeleitet wird, gilt die EV bis zum Ende
dieses Verfahrens.
Gemäß § 382e Exekutionsordnung wird der örtliche Anwendungsbereich des
Betretungsverbotes ausgeweitet auf die Arbeitsstätte, Schule und Kindergarten. Die EV
an verschiedenen Orten kann für 1 Jahr erlassen werden. Eine Verlängerung kommt in
Betracht, wenn die Gewalt immer noch anhält. Der Nachweis der Gewalt muss durch
Bescheinigungsmittel dem Gericht vorlegt werden. Dazu zählen beispielsweise, die
Aussage des Opfers, Bericht der Polizei, ärztliche Atteste etc. Das Gericht hat über einen
Antrag auf EV möglichst schnell zu entscheiden.
Auch hier spielen die
Eigentumsverhältnisse keine Rolle.
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Der Antragssteller muss über den Vollzug der EV vom Gericht informiert werden. Der
Vollzug erfolgt durch den Gerichtsvollzieher. In dringenden Fällen kann dies jedoch auch
von der Polizei vollzogen werden. Wenn die Adresse der Gefährders der Polizei bekannt
ist, wird der Beschluss diesem zugestellt, ansonsten gilt die EV mit Hinterlegung bei
Gericht als zugestellt. Im Rahmen des Vollzuges erfolgt auch die Schlüsselabnahme und
die Hinterlegung dieser bei Gericht.
Bei Missachtung der EV hat die Polizei dafür zu sorgen, dass der Gefährder die Orte
verlässt. Hierbei darf die Polizei auch mit Zwangsgewalt vorgehen. Das Opfer sollte
unverzüglich die Übertretung dem Gericht melden und einen Antrag auf Beugestrafe
stellen. Bei wiederholtem Übertreten kann das Gericht auch eine Beugehaft verhängen.
Bei geringem Einkommen kann vor Gericht ein Antrag auf Verfahrenshilfe gestellt
werden.
Die Verfahrenshilfe umfasst die Erlassung der Gerichtskosten, die Beigebung eines
Rechtsanwaltes oder die Kostenübernahme für einen Dolmetscher. Seit 1. Juni 2009
haben Opfer außerdem das Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung im Zivilverfahren.
Strafrecht
Schutz gegen Stalking (Beharrliche Verfolgung)
Das Gewaltschutzgesetz hatte auch Auswirkungen auf das österreichische Strafrecht. Seit
1. Juli 2006 ist Stalking unter dem Begriff „beharrliche Verfolgung“ im § 107a StGB
geregelt. Stalking ist dann gegeben, wenn eine Person eine andere Person gegen deren
Willen über einen längeren Zeitraum beharrlich verfolgt und dadurch die betroffene
Person in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt. Dazu gehört z.B. wiederholte
Verfolgung, Belästigung durch Telefonanrufe, per E-mail oder auf andere Weise.
Das Opfer kann sich gegen den Stalker mit einer Anzeige bei der Polizei wehren,
woraufhin vorerst ein Betretungsverbot ausgesprochen wird. Eine andere
Schutzmöglichkeit ist die Beantragung einer EV gemäß § 382g Exekutionsordnung.
Folgende Maßnahmen können beantragt werden, wie beispielsweise das Verbot der
persönlichen Kontaktaufnahme, Verbot brieflicher, telefonischer oder sonstiger
Kontaktaufnahme, Verbot des Aufenthalts an bestimmten Orten etc. Die EV wird von der
Polizei vollzogen.
Mit dem Inkrafttreten des zweiten Gewaltschutzgesetzes seit 2009 wurde auch der § 107b
StGB „fortgesetzte Gewaltausübung“ eingeführt. Dies war eine große Errungenschaft, da
dadurch die Gewalttaten in ihrer Gesamtheit betrachtet und entsprechend strenger bestraft
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werden. Der Gesetzgeber wollte damit den kürzeren Verjährungsfristen im Bereich der
Körperverletzung entgegenwirken.

Opferrechte im Strafverfahren
In der Strafprozessordnung sind bestimmte Opferrecht wie z.B. Information über das
Verfahren, Schadenersatz und Schmerzengeld, Prozessbegleitung und Information über
die Entlassung des Gefährders aus der Untersuchungshaft geregelt. Das Recht auf
schonende Vernehmung garantiert, dass Opfer nicht im Beisein des Täters aussagen
müssen. Es gibt die Möglichkeit, Opfer in einem eigenen Raum zu befragen und dies per
Video in den Gerichtssaal zu übertragen. Seit 2009 besteht gegenüber dem Gefährder
auch das Recht auf Geheimhaltung der Wohnadresse. Bei Verletzung der Opferrechte
steht das Rechtsmittel des Einspruches gemäß § 106 StPO zur Verfügung.
Prozess
Der erste Schritt des langwierigen Prozesses beginnt mit der Anzeige bei der Polizei.
Daraufhin wird seitens der Polizei ein Betretungs- und Wegweisungsverbot auch gegen
Willen des Opfers ausgesprochen. Die Frist für ein Betretungsverbot beträgt 14 Tage.
Mittels einer einstweiligen Verfügung kann die Frist vor Gericht auf 6 Monate verlängert
werden.
Die Polizei ist verpflichtet den Vorfall zu dokumentieren und die Daten an das
Gewaltschutzzentrum des jeweiligen Bundeslandes zu übermitteln.
Als nächstes erfolgt die Kontaktaufnahme durch das Gewaltschutzzentrum mit dem
Opfer. Anschließend findet ein persönliches Erstgespräch mit dem Opfer statt, wodurch
eine Bedürfnisanalyse erstellt und eventuell juristische Beratung angeboten wird. Um die
Sicherheit des Opfers zu gewährleisten wird ein individueller Sicherheitsplan errichtet.
Daraufhin folgt eine rechtliche und psychosoziale Betreuung. Schließlich wird das Opfer
zur Therapie oder anderen sozialen Einrichtungen, wie z.B. das Frauenhaus
weitervermittelt.
Schutzeinrichtungen
Gewaltschutzzentrum
Das Gewaltschutzzentrum ist nach dem Gewaltschutzgesetz anerkannte
Opferschutzeinrichtung und dient als Schnittstelle zwischen der Exekutive, Gerichte,
Opfer und Jugendamt. Es ist ein unabhängiger Verein und hat einen Auftragsvertrag mit
dem Innenministerium und der Frauenabteilung im Bundeskanzleramt. Für den Bereich

282

Länderbericht Österreich - Seyma Genc Isik - Ümmügülsüm Deveci

der Prozessbegleitung besteht ein spezieller Vertrag mit dem Justizministerium. Des
Weiteren fungiert das Gewaltschutzzentrum als Clearingstelle für die
Opferschutzkommission, um ehemalige Gewaltopfer zu entschädigen. In der Steiermark
wurde das erste Gewaltschutzzentrum im Jahre 1995 errichtet.
Die Polizei aus den gesamten Bundesländern ist verpflichtet das Gewaltschutzzentrum
von der Verhängung eines Betretungsverbotes zu informieren. Seit 2009 besteht die
Möglichkeit, dass das Gewaltschutzzentrum alle Daten erhält, wenn es um die Sicherheit
geht, auch im Falle beharrlicher Verfolgung.
Daraufhin wird unmittelbar mit dem Opfer schriftlich, telefonisch oder im Einzelfall auch
persönlich Kontakt aufgenommen. Beratung und Unterstützung werden kostenlos und
vertraulich angeboten.
Aufgaben
Die Schwerpunkte der Tätigkeit liegen im Bereich der aktiven Unterstützung für Opfer in
Form von


Erarbeitung eines Sicherheitsplanes je nach individuellen Bedürfnissen



rechtliche und psychosoziale Betreuung



im Bereich der Vernetzungsarbeit mit dem befassten Einrichtungen, um die
Effektivität der Interventionen zum Schutz gewaltbetroffener zu erhöhen



im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit in Form von Veranstaltungsangeboten,
Vortrags- und Seminartätigkeiten, diverse Schulungen für Richteramtsanwärter,
Exekutive, Jugendämter und medizinische Einrichtung



Anregung von Reformvorschlägen, wodurch beispielsweise die Gesetzgebung zur
Prozessbegleitung und beharrlichen Verfolgung zustande gekommen ist.

Seit der gesetzlichen Änderung mit 1.1 2006 steht jedem Opfer im Bereich der
Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Gefährdung der sexuellen Integrität das
Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung zu. Diese umfasst folgende Aspekte:


psychosoziale Prozessbegleitung bei Zivilverfahren



Beistellen eines Dolmetschers im Bedarfsfall



Krisenintervention



Erstellen von individuellen Sicherheitsplänen (Bedrohungsmanagement)
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Anbieten von Entscheidungshilfen

Die rechtliche Beratung umfasst folgende Teilbereiche:


Unterstützung und Information (bei Betretungsverbot)



Kostenlose Rechtsberatung



Erstellen von Anträgen und Klagen



Beratung und Unterstützung vor und nach einer gerichtlichen Einvernahme und
Begleitung zu dieser



Begleitung zu zivil- und strafgerichtlichen Verfahren



Im Bedarfsfall Beistellung eines Rechtsanwaltes im Strafverfahren



Beratung und Unterstützung vor und bei einer Anzeigenerstattung

Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Klienten auf andere Einrichtungen, wie z.B.
Frauenhäuser, Therapiezentren etc zu verweisen. Der Grundgedanke dieser Einrichtung
ist, dass Opfer Zeit bekommen, um in dieser Krisenzeit gesunde Entscheidungen zu
treffen.
Organisation
In Gewaltschutzzentren werden vorwiegend Juristinnen und Sozialarbeiterinnen
angestellt, die über Kenntnisse sowohl in rechtlichen als auch sozialen Bereichen
verfügen. Diese Arbeitsteilung hat zum Ziel, effektive Lösungsansätze zu entwickeln.
Laut dem Gewaltschutzgesetz muss in allen Bundesländern mindestens ein
Gewaltschutzzentrum errichtet werden, wobei in Wien ein zweites Zentrum speziell für
Opfer des Frauenhandels erbaut wurde. In jedem Bundesland sind die
Gewaltschutzzentren auch in Außenstellen vertreten, hierbei werden sie vom Land
finanziert. Die Gewaltschutzzentren unterliegen der Kontrolle des Rechnungshofes.
Das Gewaltschutzzentrum hat unter der Woche Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr,
Freitag 8 bis 13 Uhr offen. Jedoch besteht telefonische Rufbereitschaft bis 22 Uhr. Opfer
erhalten Informationen über die Gewaltschutzzentren vorrangig durch die Exekutive,
weiteres aber auch durch Gerichte (Amtstag), Jugendämter, Krankenhäuser und andere
Einrichtungen, wie z.B. Frauenhäuser.
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Frauenhaus
Das Frauenhaus stellt eine weitere Schutzeinrichtung für Frauen, die Opfer von
Gewalttaten sind, dar. Die gesetzliche Grundlage für die Errichtung des steiermärkischen
Frauenhauses bildet das steiermärkische Gewaltschutzeinrichtungsgesetz 2005, welches
einen Rechtsanspruch der Frauen auf Unterkunft bei einem Frauenhaus normiert. Dieses
Gesetz ist österreichweit aufgrund des Rechtsanspruches einzigartig. Die Besonderheit
liegt auch darin, dass der Frau ein Bescheid zugestellt wird, um den Rechtsanspruch
rechtlich abzusichern. Der Prozess beginnt mit dem Aufsuchen der Frau des
Frauenhauses. Das Frauenhaus ist laut Gesetz verpflichtet persönliche Daten der Frau und
des Gefährders, sowie die Gewaltgeschichte an die Landesregierung weiterzuleiten. Die
Sachbearbeiterin an der Landesregierung unterliegt der Verschwiegenheitspflicht.
Durch dieses Gesetz wurde aber die Bürokratie dahingehend erschwert, da in gewissen
Zeitintervallen Anträge eingereicht werden müssen. Der Aufenthalt einer Frau im
Frauenhaus ist auf 6 Monate befristet. Darüber hinaus gibt es Übergangswohnungen, in
denen Frauen untergebracht werden können.
In Österreich wurde das erste Frauenhaus im Jahr 1978 in Wien errichtet. Im Jahre 1980
wurde der Verein „Grazer Fraueninitiative – Soforthilfe für bedrohte und misshandelte
Frauen und deren Kinder“ gegründet. Nach langwierigen Bemühungen gelang es
schließlich 1981 das erste Frauenhaus in Graz zu eröffnen. Der Verein „Grazer
Fraueninitiative“ ist ein gemeinnütziger Trägerverein und betreibt das Frauenhaus in
Graz. Der Vorstand besteht aus vier weiblichen Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind.
Vereinszweck ist die Soforthilfe misshandelter und bedrohter Frauen und deren Kinder
sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Problemlage dieser Zielgruppe.
Aufgaben
Frauenhäuser haben in erster Linie die Aufgabe, Schutz und Sicherheit für Gewaltopfer,
speziell Frauen, zu gewährleisten. Nach Gewalttaten verlassen viele Frauen die
gemeinsame Wohnung und suchen Schutz in diversen Einrichtungen. Das Frauenhaus
bietet in dieser Hinsicht eine Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeit für Frauen, die
auf der Flucht sind.
Das Frauenhaus stellt einen Ort dar, in dem Frauen in Ruhe und ohne Druck überlegen
können, was weiter geschehen soll. Die betroffene Frau entscheidet selbst, ob sie sich
vom gewalttätigen Mann trennt oder nicht. Kinder leiden als Mitbetroffene von
Gewaltsituationen innerhalb der Familie unter traumatischen Störungen. Der
Kinderbereich, für welchen Pädagoginnen und Psychotherapeutinnen verantwortlich sind,
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ist für die Aufnahme von Kindern im Frauenhaus, ihre Begleitung und Unterstützung
zuständig. Im Mittelpunkt stehen das Wohl und der Schutz der Kinder und Jugendlichen.

Die vielschichtigen Aufgaben lassen sich unter den folgenden Punkten zusammenfassen:


psycho-soziale Einzelberatung und Begleitung bei der Entwicklung neuer
Perspektiven und deren Umsetzung



Unterstützung in der Existenzabsicherung z.B. Arbeits- und Wohnungssuche



Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen bzw. professionellen
HelferInnensystemen



Unterstützung im Zusammenleben und der gemeinsamen Kommunikation der
Bewohnerinnen und ihren Kindern.



Juristische Unterstützung im Haus



Juristische Beratung und Begleitung zu Zivil- und Strafverhandlungen,
Unterstützung bei Klagen mit Anträgen



Prozessbegleitung für Opfer von Gewaltverbrechen. Durch unsere ausgebildeten
Prozessbegleiterinnen werden Sie und Ihre Kinder für Straf- und Zivilprozesse
vorbereitet und zu diesen begleitet.

Organisation
Das Frauenhaus in Graz wird von einem gemeinnützigen Verein geleitet. In dieser
Einrichtung arbeiten Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Lebensberaterinnen,
Pädagoginnen, Psychotherapeutinnen, Juristinnen. Die Frauenhäuser werden in
Österreich überwiegend aus öffentlichen Mitteln der Bundesländer im Rahmen einer
Tagsatzfinanzierung unterstützt. Die Einrichtung erhält pro Frau und Aufenthaltstag einen
bestimmten Betrag vom Land.
Im Grazer Frauenhaus stehen 24 Zimmer mit insgesamt 45 Betten zur Verfügung, wobei
für jeweils zwei Zimmer eine Sanitäreinrichtung mit Bad und WC vorhanden ist. Von den
Bewohnerinnen gemeinsam genutzt werden eine Küche, ein großer Speisesaal bzw.
Aufenthaltsraum und ein Wohnzimmer. Für die Kinder gibt es ein Spielzimmer, einen
Erlebnisraum, einen Bastelraum, ein Jugendzimmer sowie einen großen Garten.
Der Zugang der Frauen zum Frauenhaus ist unterschiedlich. Die meisten Frauen erhalten
Informationen über das Frauenhaus von der Exekutive. Medizinische Einrichtungen, aber
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auch Gewaltschutzzentren weisen auf die Unterkunft- und Verpflegungsmöglichkeit in
einem Frauenhaus hin.
Diskriminierung der Frau
Jahrhundertelang war die Frau in Österreich wie auch in anderen Ländern sowohl
gesetzlichen als auch gesellschaftlichen Ungleichbehandlungen ausgesetzt.
Bemerkenswert ist jedoch, dass in der ersten österreichischen Verfassung von 1867,
Artikel 2 Staatsgrundgesetze der Gleichheitssatz verankert ist. Einen weiteren
verfassungsrechtlichen Schutz genoss die österreichische Frau im Jahre 1920 durch
Artikel 7 Bundes-Verfassungsgesetz, welches auf die Gleichheit zwischen den
Bundesbürgern hinweist. Der Gleichheitssatz wurde durch die Beschwerdemöglichkeit
beim Verfassungsgerichtshof rechtlich abgesichert.
Durch das Spezialgesetz Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 1993 wollte die Gesetzgebung
weiteren Ungleichbehandlungen entgegenwirken. Die erwähnten Gesetzesstellen bieten
den Schutz gegen Diskriminierung auf nationaler Ebene. Heutzutage sind Frauen vor
allem in der Arbeitswelt benachteiligt, was die Entlohnung, Aufstiegsmöglichkeiten oder
Teilzeit betrifft.
Aber auch in Bereichen wie Sicherung der Existenz, vor allem für die Fälle des Alters,
der Invalidität und der Arbeitslosigkeit ist die Ungleichbehandlung noch aktuell.
Auf der europarechtlichen Ebene bietet Artikel 14 EMRK den Schutz gegen
Diskriminierungen gegen Frauen und nennenswert ist auch die GleichbehandlungsRichtlinie, welche die Gleichstellung von Männern und Frauen garantiert. Die EMRK
genießt in Österreich den Rang eines Verfassungsgesetzes und kann mittels einer
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof durchgesetzt werden. Nach Erschöpfung des
innerstaatlichen Instanzenzuges ist der Weg zum EGMR eröffnet.
Im internationalen Bereich hat die CEDAW eine große Bedeutung, welche auch als
„Magna Charta“ der Frauen bekannt ist. Alle vier Jahre müssen die Vertragsstaaten einen
Bericht über ihre Gleichstellungspolitik erstellen und diesen dem CEDAW-Komitee
vorlegen, welches dann nimmt die Aufgabe wahrnimmt, Stellungnahmen und Kritiken zu
tätigen. Nach Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges kann die Frau sich an den
CEDAW-Ausschuss wenden, wenn sie sich in den Rechten, die in der Konvention
verankert sind, verletzt fühlt. Eine weitere Durchsetzungsmöglichkeit besteht darin, dass
der Ausschuss von sich aus tätig wird, wenn er Kenntnis von schwerwiegenden und
systematischen Verletzungen von Frauenrechten erlangt.
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GİRİŞ
Geçmişe baktığımızda kadınların; iş hayatı, aile yaşantısı, sosyal çevre, eğitim ve
politika gibi hayatın birçok alanında yüzyıllardır arka planda bırakıldığını görmekteyiz.
Kadın-erkek arasında ki eşitsizlik yalnızca sosyal hayatta değil, özel yaşam
alanında da yaşanmakta ancak bu dört duvar arasında gizli kalmaktadır. Bu durum
karşısında uzun süre hukuki bir adım atılmamış, kanun koyucu bu eşitsizliğe göz
yummuştur. 80’li yıllarda kadın hareketleri, kanun koyucuyu harekete geçirmek için eşit
olmayan güç dengelerine dikkat çekmeye çalışmışlardır. Esasen, daha 1867 yılında
yürürlüğe giren Anayasa da eşitliğe ilişkin normlar yer almakta, ancak toplumsal baskı
kadının bu hakkı kullanmasına engel olmaktaydı.
Hukuki anlamda ilk büyük adım 1997 yılında yürürlüğe giren Şiddetten Koruma
Kanunu ile atılmıştır. İlk defa eski toplumsal zihniyeti etkileyecek aile içerisindeki şiddet
problemlerini ele alan özel bir kanun yürürlüğe girdi. Kanunun amacı mağduru şiddetten
korumak, bu amaçla koruma merkezleri kurmaktı. Bunun üzerine tüm eyaletlerde
şiddetten koruma merkezleri kuruldu.
1

1

Gewaltschutzgesetz
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Şiddetten koruma merkezleri cinsiyet ayrımı gözetmemektedir. Ancak
korunanların %95’ten fazlası kadındır. Kanunun arkasında yatan düşünce bir taraftan
şiddete maruz kalanları, özellikler kadınları, korumakken diğer taraftan toplumun
duyarlılığını sağlamaktır.
Bu çalışma ile Avusturya’da özellikle şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan
kadınların sorunları ele alınarak bu sorunlara dikkat çekilmek istenmiştir.

İSTATİSTİKLER
Aşağıdaki veriler 2011 yılında Avusturya’daki özel kadın sığınma evlerine ilişkin
istatistiklerdir. 2011 yılında 820 si kadın, 783 ü çocuk 16031 kişi kadın sığınma evlerinde
barınmış ve korunmuştur.
İlk adım olarak şiddet mağdurlarının aile yapısı araştırıldı ve kadına karşı şiddetin farkı
ilişki yapılarına dayandığı sonucuna ulaşıldı. Kadınlar evlilik birliği içinde de evlilik
olmadan beraber yaşamda da şiddete maruz kalmaktadır. 2011 yılında sığınma evine
alınan kadınların %57 sini evli, %28 sini bekâr, % 13 ünü ise eşinden boşanmış kadınlar
oluşturmaktadır2 Kadınların yaşlarına göre bir inceleme yapıldığında ise mağdurların
büyük çoğunluğunun 21 – 40 yaşları arasında olduğu görülmüştür. Şiddet sebepleri
ağırlıklı olarak ekonomik bağımsızlık, iş hayatında ki dezavantajlar ve şiddet gördüğü
ilişkiden kopamama sorunudur3. Mümkün olan en iyi verileri elde etmek için, şiddet
mağdurlarının eğitim seviyeleri de incelenmiştir. Buna göre kadınların %59 u
ilköğretim(zorunlu eğitim) ve meslek okulu mezunu. Şiddetin her seviyede eğitim ve her
gelir düzeyinde mevcut olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi daha yüksek olan
kadınların dışarıya karşı görünüşlerini zedelememek için şiddet mağduru olduklarını
sakladıkları görülmektedir. Şiddet gören kadınların %15 i ortaokul ve lise, %9 u ise
yüksekokul ve daha yüksek eğitim seviyesine sahipler4.
Bu verilerden Avusturya’da da kadına karşı şiddetin hala güncel bir konu olduğu
görülmektedir.

2

Bakınız “grafik 1” sayfa 14

3

Bakınız “grafik 2” sayfa 14

4

Bakınız “grafik 3” sayfa 14
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HUKUKİ DURUM
90’lı yılların ortalarında yetkililerin özel hayatın korunması ve şiddet ilişkisine
bakışlarının farklılaşmasıyla, kadına karşı şiddetin Avusturya kanunlarında ki durumunda
esaslı değişiklikler meydana gelmiştir. Daha önceleri aile içi şiddet özel hayatın sınırları
içerisinde olan bir aile meselesi olarak görülmekteydi. Bu bakış açısının değişmesiyle
Avusturya’da Avrupa genelinde öncülük eden 1 Mayıs 1997 tarihli Şiddetten Koruma
Kanunu yürürlüğe girmiştir.
1999, 2002 ve 2004 yıllarında bu kanun kısım kısım değiştirilmiş ve iyileştirilmiştir. 1
Haziran 2009 tarihinde şiddet mağdurunun korunması ve desteklenmesi konusunda
iyileştirmelere gidilerek „ İkinci Şiddetten Koruma Kanunu“ yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunlar mağdurun korunması için idari önlemler, özel hukuk ve ceza hukuku
önlemler içermektedir. Avusturya’da bulunan her birey milliyet veya vatandaşlık bağı
aranmaksızın şiddete karşı korunmaktadır.
Şiddetten koruma kanunu özel hukuk, kamu hukuku ve ceza hukuku olmak üzere
üç hukuk alanını birbirine bağlamaktadır. Şiddetten korunma kanunu Avusturya’da idari
kurumlar ve mahkemeler tarafından uygulanmaktadır. Aşağıda üç hukuk alanında şiddete
karşı uygulanan yaptırımlara değinilmiştir.
Kamu Hukuku
Konuta Girme Yasağı ve Uzaklaştırma Tedbiri
Şiddetten Koruma Kanunu’nun 38. ve 22. maddelerinde 14 günlük konuta girme ve
konutun bulunduğu bölgeden uzaklaştırma yaptırımı düzenlemiştir. Bu tedbirler
kapsamında failin ortak konuta girmesi ve mağdurun çevresine de yaklaşması
yasaklanmıştır. Tedbire uyulmaması halinde 360€ değerinde idari para cezası
öngörülmüştür. İdari para cezasının ödenememesi halinde ise para cezası iki haftalık
hapis cezasına çevrilmektedir. Mağdurun talebiyle mahkeme tedbiri 4 haftaya kadar
uzatılabilmektedir.
Bu uygulamada mülkiyet ilişkisi herhangi bir rol oynamamaktadır, Konuta girme yasağı
ve uzaklaştırma tedbiri konutun malikine karşı da uygulanabilmektedir..
Konuta girme yasağı konut ve konutu çevreleyen alan için geçerlidir. Tedbir süresince
mağdurun güvenliğini daha iyi sağlamak maksadıyla failden konutun anahtarı teslim
alınmaktadır. Amacı mağduru korumak olan bu tedbir mağdurun iradesi dışında da
uygulanabilmektedir, buna karşı mağdurun başvurabileceği bir kanun yolu
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bulunmamaktadır. Failin yasağa uyması idari güçler tarafından denetlenmektedir. Tedbiri
yalnızca yetkililer kaldırabilmekte, bu durumda da anında mağdurun bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
Polis mağduru; geçici tedbir imkânları ve konaklama olanakları konusunda bilgilendirdiği
gibi tedbire riayet edilmemesi halinde cezai yaptırım uygulanacağı konusunda da
bilgilendirmekle yükümlüdür. Polis fiili kayıt altına almalı ve bu bilgileri Şiddetten
koruma merkezlerine iletmelidir.
Özel Hukuk
Geçici Tedbir Kararı
Özel hukuk alanında yaptırım olarak geçici tedbir kararı ön görülmüştür. Geçici
tedbir kararı konutun bölgesinde bulunan mahkemeden talep edilmelidir. Talep yazılı
veya sözlü olarak yapılabilir. Talepte bulunabilmek için; birlikte yaşamayı veya bir arada
bulunmayı imkansız hale getirecek fiziki şiddet veya şiddet tehdidi şartı aranmaktadır.
Mağdur, ruh sağlığını önemli derecede etkileyecek psikolojik şiddet karşısında da geçici
tedbir kararı alınması için talepte bulunma hakkına sahiptir.
Geçici tedbir kararı ile aynı konut veya yaşam alanı içerinde yaşayan ve eşinden,
hayat arkadaşından, eski eşinden veya bir yakınından şiddet gören herkes
korunabilmektedir. Fail ile mağdur arasında ailevi bir ilişki olması aranmamaktadır.
Geçici tedbir kararı ile uzun süreli korumanın ilk adımı konutu ve çevresini
kapsamaktadır. Şiddetten koruma amacıyla verilen geçici tedbir kararı kişinin kendi
konutu için mahkeme tarafından 6 ay için verilebilir. Bu 6 aylık süre içerisinde boşanma
davası veya başka bir davanın açılması halinde tedbirin süresi dava süresinin sonuna
kadar uzatılabilir.
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 382. maddesi uzaklaştırma tedbirinin
kapsamını genişleterek işyeri, okul ve kreş(anaokulu) çevresini de bu kapsama almıştır.
Geçici tedbir konut dışındaki alanlar için 1 yıl süreyle uygulanabilmektedir. Şiddetin
devam etmesi halinde bu süreyi uzatmak söz konusu olabilir. Şiddetin devam ettiği
delillerle mahkemeye sunulmalıdır. Bu deliller; mağdurun ifadesi, polis tutanakları veya
doktor raporu olabilir. Mahkeme talep üzerine mümkün olan en kısa süre içerisinde tedbir
kararını vermelidir. Burada da mülkiyet ilişkisi herhangi bir rol oynamamaktadır.
Mahkeme davacıyı uygulanacak geçici tedbir hususunda bilgilendirmelidir.
Tedbir mahkeme tarafından uygulanır. Acil durumlarda tedbir emniyet güçleri tarafından
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da uygulanabilir. Failin adresi emniyet güçleri tarafından biliniyorsa tebligat bu adrese
yapılır, aksi takdirde tedbirin mahkemede tebliğ olduğu kabul olunur. Tedbir kapsamında
konutun anahtarı mahkemeye emanet edilir.
Geçici tedbire riayet edilmemesi halinde polis failin tedbire konu olan alanları
terk etmesini sağlar. Bu durumda polis zor kullanabilir. Failin yasak olan bölgeye girmesi
halinde mağdur durumu anında mahkemeye bildirmeli ve tazyik hapsi talebinde
bulunmalıdır. Failin tedbiri sürekli olarak ihlal etmesi halinde mahkeme tarafından tazyik
hapsine karar verilebilir.
Mağdurun gelirinin az olması durumunda talep üzerine mahkeme yargılama
giderleri yardımında bulunabilir. Yargılama giderleri yardımı; yargılama için gerekli
giderleri, avukat ve gereği halinde tercüman teminini kapsamaktadır. 1 Haziran 2009
tarihinden itibaren mağdur bunların yanında yargılama sıransında psikolojik destek talep
etme hakkına da sahiptir..
Ceza Hukuku
Israrlı Takibe Karşı Koruma (Stalking)
Şiddetten Koruma Kanunu’nun Avusturya ceza hukuku üzerinde de etkileri
olmuştur. 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren sürekli takip „beharrliche Verfolgung“
kavramı ile Avusturya Ceza Kanunu’nun 107a maddesinde yer bulmuştur. Sürekli
takipten bahsedilmek için kişinin bir başkasının hayatını olumsuz etkileyecek şekilde
sürekli ve ısrarla takip etmesi gereklidir. Kişiyi ısrarla takip etmek; telefon, e-mail ve
benzeri yollarla rahatsız etmek de sürekli takip kapsamındadır.
Mağdur kendisini takipçiden polise başvurarak koruyabilir. Başvuru sonucunda
ilk olarak polis uzaklaştırma önlemi alabilir. Farklı bir koruma yöntemi olarak İdari
Yargılama Kanunu’nun 382g maddesi uyarınca geçici tedbirler talep edilebilir. Bu
tedbirlerden bazıları; kişisel iletişim kurma yasağı, mektup, telefon ve benzeri iletişim
araçlarıyla iletişim kurma yasağı ve belirli bölgelerde bulunma yasağıdır. Bu tedbirler
emniyet güçleri tarafından yürütülür.
2009 yılında ikinci Şiddetten Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Ceza
Kanunu’na da 107b maddesi ile „devam eden şiddet“ kavramı eklenmiştir. Uygulanan
şiddeti bir bütün olarak değerlendiren ve bunun sonucunda şiddet uygulayanın daha sert
cezalandırılmasını sağlayan bu madde önemli bir ilerlemedir. Kanun koyucu yaralama
suçlarında söz konusu olan kısa zaman aşımı sürelerinin bu şekilde önüne geçmek
istemektedir.
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Ceza Yargılamasında Mağdur Hakları
Ceza Muhakemesi hukukunda; davanın işleyişi hakkında bilgi verme, maddimanevi tazminat, tutuklanan failin serbest bırakılması hakkında bilgilendirme gibi
mağdur hakları düzenlenmiştir. Mağdur ifadesi alınırken failin duruşma salonunda
olmamasını talep edebilir. Mağdurun ifadesinin ayrı bir odada alınarak video teknolojisi
ile duruşma salonuna aktarılma imkânı da vardır. 2009 yılından bu yana mağdurun faile
karşı adresini gizili tutma hakkında bulunmaktadır. Mağdur haklarının ihlal edilmesi
halinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 106. maddesi uyarınca itiraz etme hakkına
sahiptir.
UYGULAMA
Bu uzun sürecin ilk adımı polise yapılan başvurudur. Bu başvuru üzerine polis
tarafından konuta girme yasağı ve uzaklaştırma tedbiri, gerekirse mağdurun rızasına karşı
uygulanır. Polis tarafından uygulanan tedbirin süresi 14 gündür. Mahkeme tarafından
alınan geçici tedbiri kararı ile bu süre 6 aya kadar uzatılabilir.
Polis fiili kayıt altına almak ve bu bilgileri söz konusu eyaletin şiddetten koruma
merkezine iletmekle yükümlüdür.
Bundan sonraki adım olarak şiddetten koruma merkezi ile mağdur arasında bağlantı
kurulur. Devam eden aşamada mağdurla ilk iletişim kurulur, mağdurun ihtiyaç analizi
yapılır ve hukuki destek önerilir. Mağdurun güvenliğini sağlamak için kişiye özel bir
güvenlik planı oluşturulur. Daha sonra hukuki ve psikolojik destek verilir ve sonuç olarak
mağdur tedaviye veya kadın sığınma evi gibi sosyal koruma kurumlarına yönlendirilir.
KORUMA KURUMLARI
Şiddet Koruma Merkezi
Şiddet koruma merkezi Şiddetten Koruma Kanunu tarafından tanınmış mağdur
koruma birimidir. Bu merkez mağdur ile idari birimler, mahkemeler ve gençlik
merkezleri arasında bir arabirim görevi görmektedir. Merkez İçişleri Bakanlığı ve Federal
Başkanlık’ın kadınlardan sorumlu bölümü ile iş sözleşmesi olan bağımsız bir kurumdur.
Duruşmada mağdura eşlik etme aşaması için İçişleri Bakanlığı ile şiddet koruma
merkezleri arasında özel bir sözleşme vardır. Mağdurların zararlarının tazmini
aşamasında mağdur koruma komisyonun takas odası görevini de Şiddetten koruma
merkezleri üstlenmektedir. İlk koruma merkezi 1995 yılında Steiermark eyaletinde
kurulmuştur.
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Konuta girme yasağı kararı emniyet güçleri tarafından şiddetten koruma
merkezlerine bildirilmek zorundadır. 2009 yılından bu yana güvenlikle ilgili bir sorunda
ve sürekli takibe (stalking) karşı, şiddetten koruma merkezine tüm verilere ulaşma
imkanı tanınmıştır. Bunun üzerine derhal mağdurla yazılı, telefonla veya istisnai olarak
doğrudan iletişim kurulacaktır. Destek ve danışma ücretsiz ve güvenilir şekilde teklif
edilir.
Görevleri
Koruma merkezlerinin etkinlikleri ağırlıklı olarak mağduru aktif koruma alanında
aşağıdaki şekillerde karşımıza çıkmaktadır;







Kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda bir güvenlik planı oluşturmak
Hukuki ve psikolojik danışma
Mağdurları şiddetten korumak için etkili mücadelenin sağlanması amacıyla
kurumlar arasında iletişim sağlanması
Hâkim adayları, idare çalışanları, gençlerle merkezi çalışanları ve sağlık kurumu
çalışanlarının bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çeşitli eğitimler, konferans ve
seminerlerin düzenlenmesi
Reform önerilerinde bulunmak. Örneğin bu merkezlerin önerileri ile duruşmaya
eşlik etme ve sürekli takip kanunlarda düzenlenmiştir.

1 Ocak 2006 tarihinde yapılan değişikliklerle her mağdura yaralanma, tehdit ve cinsel
bütünlüğün tehlikeye sokulması hallerinde duruşma sırasında psiko-sosyal destek hakkı
tanınmıştır. Bu hak aşağıdaki konuları kapsamaktadır;






Özek hukuk davalarında duruşmaya psiko-sosyal destek
İhtiyaç halinde tercüman sağlamak
Psikiyatrik yardım
Kişiye özel güvenlik planının oluşturulması
Kişiye karar alma aşamasında yardım sunulması

Hukuki danışma aşağıdaki konuları kapsamaktadır;





Desteklemek ve bilgi vermek (konuta girme yasağı halinde)
Ücretsiz hukuki danışmanlık
Başvuruların ve şikâyetlerin oluşturulması
Sorgulama öncesinde ve sonrasında danışma ve destek ve bu aşamalarda mağdura
eşlik edilmesi
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Özel hukuk ve ceza hukuku davalarında mağdura eşlik etme
İhtiyaç halinde ceza davalarında avukat sağlanması
Şikâyette bulunma sırasında ve öncesinde danışma ve destek

Merkezin bir başka görevi ise mağduru kadın sığınma evi, terapi merkezi gibi diğer
koruma kurumlarına yönlendirmektir. Bu kurumun esas hedefi, kriz döneminde mağdura
sağlıklı bir karar vermesi için zaman kazandırmaktır.
Yapısı
Şiddetten koruma merkezlerinde ağırlıklı olarak hukuki ve sosyal alanlarda
gerekli bilgiye sahip hukukçular ve sosyal hizmetler uzmanları görev almaktadır. Bu iş
bölümü ile etkin çözüm yollarına ulaşmak amaçlanmaktadır.
Şiddetten Koruma Kanunu uyarınca her eyalette en az bir şiddet koruma merkezi
kurulmalıdır. Viyana’da kurulan ikinci merkez kadın ticareti mağdurlarına özgülenmiştir.
Her eyaletin şiddet merkezleri dış bölümlerde de temsil edilir ve merkezden finanse
edilir. Şiddet koruma merkezleri Maliye Bakanlığı’nın denetimindedir.
Şiddetten koruma merkezleri hafta içinde pazartesi perşembe arası sabah saat
sekiz öğleden sonra dört, cuma günü sabah saat sekiz öğlen bir arası çalışmaktadır. Ancak
akşam saat ona kadar telefonla ulaşılma imkânı bulunmaktadır. Mağdurlar; idari birimler,
mahkemeler, gençlik merkezleri, hastaneler, kadın sığınma evleri ve benzeri kurumlar
vasıtasıyla da şiddetten koruma merkezleri hakkında bilgilendirilmektedirler.
Kadın Sığınma Evleri
Şiddet mağduru kadınlar için oluşturulmuş bir diğer koruma kurumu da kadın
sığınma evleridir. Stiemarkt kadın sığınma evlerinin kurulmasının hukuki dayanağını,
kadınlara bir kadın sığınma evinde barınma hakkını düzenleyen, 2005 tarihli Stiermark
Şiddetten Koruma Kurumları Kanunu oluşturmaktadır. Bu kanun tanıdığı hak açısından
tüm Avusturya’da emsalsizdir. Bu kanunun önemli bir özelliği, kadının bu hakkını hukuki
olarak koruma altına almak için, bir karar çıkarılmaktadır. Süreç kadının sığınma evine
başvurmasıyla başlar. Sığınma evi, başvuruda bulunan kadının ve şiddet uygulayanın
bilgilerini ve şiddet hikayesini eyalet yönetimini bildirmekle yükümlüdür. Eyalet
memurları sır saklama yükümlülüğü altındadır.
Bu kanun uyarınca belirli aralıklarla bildirimde bulunma yükümlülüğü,
bürokrasinin ağırlaşmasına sebep olmaktadır. Bir kadının sığınma evinde kalma süresi 6
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ay olarak belirlenmiştir. Bu süreden daha uzun barınma imkânları için „geçiş evresi
evleri“ bulunmaktadır.
Avusturya’da ilk kadın sığınma evi 1978 yılında Viyana da kurulmuştur. 1980
yılında „Grazer Fraueninitiative – Soforthilfe für bedrohte und misshandelte Frauen und
deren Kinder5“ derneği kurulmuştur. Uzun süren çalışmalar sonucunda 1981 yılında
Granz’da ilk Kadın sığınma evi açılmıştır. Kamu yararına çalışan „Granz Kadın-İnsyatifi“
derneği Ganz Kadın sığınma evini işletmektedir. Yönetim kurulunda onursal olarak dört
kadın üye çalışmaktadır. Derneğin amacı istismara uğrayan ve tehdit edilen kadınlara ve
çocuklara anında yardım sağlamak ve bu sorunla ilgili toplumun duyarlılığını
sağlamaktır.
Görevleri
Kadın sığınma evlerinin ilk görevi, şiddet mağdurlarının, özellikle kadınların,
korunmasını ve güvenliğini sağlamaktır. Şiddet gördükten sonra birçok kadın ortak
konutu terk etmekte ve çeşitli kurumlardan koruma talep etmektedirler. Bu anlamda kadın
sığınma evleri kaçmak zorunda olan kadınlara bakım ve barınma imkânı sağlamaktadır.
Kadın sığınma evlerinde kadınların huzurla herhangi bir baskı altında kalmadan o andan
itibaren nasıl devam edeceklerini düşünebildikleri bir ortam sağlanmaktadır. Mağdur
kadın şiddet uygulayan eşten ayrılıp ayrılmama kararını kendi vermektedir. Aile içi şiddet
olaylarından etkilenen çocuklarda travmalar meydana gelmektedir. Pedagog ve
psikoterapistlerin görevli olduğu Sığınma evlerinin çocuk bölümü, çocukların sığınma
evine kabulü, eşlik edilmesi ve desteklenmesinden sorumludur. Çocuk ve gençlerin
sağlığı ve korunması çocuk bölümünün odak noktasıdır.
Çok yönlü görevlerini aşağıdaki konularla özetlenebilir:






5

Psiko-sosyal kişisel danışmanlık ve yeni bakış açılarının oluşması ve
uygulanması sırasında destek
Hayatta kalmasını desteklemek örneğin; iş ve konut bulma
Diğer kurumlarla bağlantılı ve ortak çalışma
Sığınma evinde kalanların ve çocuklarının birlikte yaşamasına ve iletişimine
katkıda bulunmak
Hukuki destek

„Granz Kadın İnsiyatifi – Tehdit ve İstismar Mağduru Kadın ve Çocuklara Anında Yardım”
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Özel hukuk ve ceza hukuku davalarında hukuki danışma ve eşlik etme, şikâyet ve
başvurularda destek
Şiddete uğrayan mağdura yargılama sürecinde eşlik etme. Eğitimli danışmanlar
mağduru ve çocuklarını duruşmalara hazırlamakta ve duruşma sürecince eşlik
etmektedir.
Yapısı

Granz’da bulunan kadın sığınma evi kamu yararına çalışan bir dernek tarafından
idare edilmektedir. Kurumda sosyal hizmet çalışanları, psikologlar, yaşam danışmanları,
pedagoglar, psiko-terapistler ve hukukçular görev almaktadır. Avusturya’da kadın
sığınma evleri ağırlıklı olarak eyaletlerin kamusal kaynaklarından günlük ödeme şeklinde
finanse edilmektedir. Kurum barınan kadın başına günlük belirli bir miktar almaktadır.
Granz kadın sığınma evinde 24 oda, her iki oda için bir banyo, toplam 45 yatak
bulunmaktadır. Konaklayan herkes tarafından kullanılan bir mutfak, yemek salonu,
dinlenme odası ve oturma odası bulunmaktadır. Çocuklar için ise oyun odası, serüven
odası, boyama odası, genç odası ve bahçe bulunmaktadır.
Kadınların sığınma evine geliş yolları farklılar içermektir. Çoğu kadın sığınma
evi ilgili bilgiyi idari birimlerde almakta, ancak sağlık birimleri ve şiddetten koruma
merkezleri de barınma ve bakım için kadınları bu evlere yönlendirmektedir.
KADINA KARŞI AYRIMCILIK
Yüzyıllarca kadınlar diğer birçok ülkede olduğu gibi Avusturya’da da kanuni ve
toplumsal ayrımcılığa maruz kaldılar. Ancak 1867 tarihli Avusturya’nın ilk Anayasasının
ikinci maddesine eşitlik ilkesinin yerleştirilmiş olması önemli bir hadisedir. Avusturyalı
kadınlar bir diğer hukuki korumayı 1920 tarihinde federal anayasanın 7. Maddesin de
vatandaşlar arasında eşitliğe işaret eden düzenleme ile kazanmışlardır. Anayasa
Mahkemesi’ne başvuru hakkıyla eşitlik ilkesi teminat altına alınmıştır.
1993 tarihli Eşitlik Kanunu ile kanun koyucu farklı eşitlik ihalelerinin önüne geçmek
istemiştir. Söz konusu düzenlemeler Kadına karşı ayrımcılık konusunda ulusal bir koruma
sağlamaktadır. Günümüzde kadınlar özellikle ücretlendirme, iş hayatında yükselme ve
yarım gün çalışma gibi konularda işyerinde ayrımcığa maruz kalmaktadırlar. Ancak
yaşlılık, sakatlık işsizlik gibi durumlarda geçim güvencesinin sağlanması hususunda da
eşitliğe aykırı uygulamalar bulunmaktadır.
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AİHS’nin 14. maddesi ve kadınların ve erkeklerin eşitliğini teminat altına alan eşitlik
ilkesi yönergesi avrupa hukuku alanında kadına yönelik ayrımcılığa karşı koruma
sağlamaktadır. AİHS Avusturya’da Anayasa Mahkemesi’ni bir ara basamak tanımaktadır,
mağdurun anayasa mahkemesine şikayet hakkı vardır. Ulusal kanun yollarının
tüketilmesiyle AİHM’nin yolu açılır.
Uluslararası alanda kadınların „Magna Carta“sı olarak da tanına CEDAW büyük önem
taşımaktadır. Her dört yılda bir, sözleşmeye taraf ülkeler eşitlik politikalarına ilişkin bir
rapor hazırlayıp CEDAW komitesine sunmakla yükümlüdür. Bu raporları incelemek
eleştirmek ve görüş bildirmek Komitenin görevidir. Bu sözleşmeyle korunan hakları ihlal
edilen kadınlar ulusal kanun yollarını tükettikten sonra CEDAW komitesine başvururlar.
Kadın haklarının ağır ve sistemli bir şekilde ihlali halinde komite resen de harekete
geçebilir.
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IRAK ÜLKE RAPORU

Hiba Hadi Bakir

GİRİŞ
Mezopotamya’da yazının buluşu sonucunda toplumlar, sosyal ilişkileri
düzenleyen hukuk kuralarını yazıya dökmeye başlamış olup, böylece Orınmo ve
Hammurabi kanunu ortaya çıkmıştır. Sivil, ticari, ceza, ağırlıklar, aile, iş ve İslam
Hukuku alanlarında insanların hayatını düzenleyen eski Irak kanunları bu şekilde kalarak,
devlette insanların hayatını inanç, ahlak, muameleler, aile hukuku, ceza hukuku yönünden
ve yine Müslümanları, dünyanın başka haklarıyla bağlayan ilişkilerini İslam
düzenlemiştir. Hammurabi kanunun döneminde o kanunda gücsüz olan tarafları kormaya
çalıştı bunlardansa kadınlar örğneyim ahlaksız işler yapan kadınlara değer kadınlarla bir
seviyeye gelmemeler için evlerinin üstüne kırmızı rengli bayrak bıraktı hata bazıda ölüm
cezasına mahküm oldu boğularak ya da yanarak, miras konusunda kadının hakkını ayırdı
ve evlenme sözleşmesini yazılı olmasını şart yaptı gecerli olması için, erkek birden fazla
evlenemez ikinci evlelik için istisnalar getirdi biri eğer kadın doğum yapamıyorsa ve
kadın kendi caryesın verse erkeke çocuk yapmak için ve yaptı başkasıyla evlenemez ve o
carye gelecekte satılamaz, ikinci kadının yanlış yaptığı bir davranş ahlaka aykırı isa
erkekin başkasile evlenme hakkı var bunuda hakim için isbat edemese evlenemez, üç
kadında ağır bir hastalıktan şikayetcise boşanamaz fakat erkek ikinci evleliki yapa hakkı
var. Kanuna göre kadın erkekin yarı mirasın alır.
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Hilafet, Emevi ve Abbasi dönemlerindeki iktidarlar da Peygamberin ve Hanefi
Mezhebinin yolu izlenmiş olup, bu durum, Türkler tarafından Osmanlı Devleti
Kuruluncaya kadar devam etti. Irak, değişik taraflarca işgal edilmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu yayılarak değişik halkları içine almış olup, başta Avrupa olmak üzere ciddi
meydan okumalarla karşılaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altında bulunan
tüm ülkelerde Osmanlı kanunları uygulanarak bu durum Sultan Abdülmecit zamanına
kadar devam etmiştir. Sultan Abdülmecit, Osmanlı hakimiyetindeki ülkelere batı
sistemlerinin getirildiğini ilan ederek, Fransa kanun modelinde yeni bir ceza kanunu
yapmıştır. 1255 Hicri yılında ise yargının kararına esas teşkil eden kitaplar tayin edilmiş
olup, 1293 Hicri yılında Mecelle hükümlerinin yazımı tamamlanarak, Irak’ta, Şam
ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bilahare 1917 yılında Şer’i Muhakemeleri Usulü
Kanunu yayınlanmıştır.
Aile hukuk kavramı İslam hukukçuları tarafından kullanılmamış olup, bu kavram
on ikinci yüz yılda İtalyan Hukukundan gelmiştir. Bu kavram yerine, ruhunda İslam
Şeriatı hükümlerinden alınmış olmasından dolayı (Nikah Kitabı), (Fıkıh Kitabı, (Miras
Kitabı), (Nesep Kitabı) ve bunlar gibi kavramlar kullanılıyordu. Ancak bunların aile
hukuk başlığı altında toplanması bunlara onlara doğru anlamını vermiştir. Bundan
maksat: “insanı, başkalarından ayıran doğal veya aile özellikleri olup, bunun sonucunda
kanun, insanın erkek veya dişi olarak veya tam ehliyetli olarak veya yaş küçüklüğü veya
delilik veya kanuni nedenlerle mutlak ehliyetli veya sınırlı ehliyetli olduğu göz önüne
alınarak onun sosyal hayatına hukuki etkisini düzenlemiştir”. Bu kurallar aşağıdaki
hususlara uygulanır: Evlenme, boşanma, Mihr ve sair evlilik işleri, velayet, vesayet,
kayyumluk, mütevelli olma ve mütevelliliğe adaylık, haciz ve haczin kaldırılması, rüştün
ispatı, vefat, gaip, mali işler, vesayet ve kayyumluk. Bu kitabta kadının kendi hakkı ile
çocuklarınında İslam Şeriatına göre düzendi. Bu formül Irak’ta Bağdat’ın işgalinden
sonra 1917 yılında ilk defa (kişisel kaynaklar) ibaresiyle kullanılmıştır. Yine bu formüle
göre, gayrimüslim olanlara ait davalar Asliye mahkemelerinin yetkisine girer. Bundan
sonra Mayıs/1921 beyanında ve daha sonra 1923 yılında yayımlanan Şer’i mahkemeler
kanunu beyanında Aile Hukuku ibaresi kullanılmış olup, bu husus 1931 yılında
yerleşmiştir. Son olarak 1959 yılına ait 188 sayılı Aile Hukuk kanunlaşmış olup, ancak
mirasa ilişkin bölümü itirazla karşılaşarak, bir kısmı 1963 yılında yapılan tadilata göre
iptal edilmiştir. Miras konusunda birkaç kanun iptal edilmiştir. Halihazırda bu sorunlar
Şer’i görüşler ve İslam ülkelerinde mahkemeler tarafından verilen kararlara göre çözüme
kavuşturma çalışılmaktadır. 1979 yılına kadar kadınlar iş ve siyaset ortamından uzak
kaldı Bass Partisi iktidarı başlarken kadınlarda iş yerlerine gecmeye başladı hata çalışan
annelere 1987 yılında yeni doğum yapan kadınlara bir yıl tatil verildi tam maşile ve o
karar hala gecerlidir, kadına yeni doğan bebeğine bakım yapmasının hakkını verdi ve
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çocuğa haksızlık olmasın. Kadın erkekle yan yana çalıştı hata askeri eğitim bile almaya
başladı kız öğrenciler yaz tatilinde silah kulanması öğrütülmeye başlandı.

1. Ana yasadaki hakkı
Irak'i kadınlar yasa olarak ilk 1980'de oy vermeye hakkını kazandı Bass Partisi
iktidarı zamanında ve o dönemde aileler çocukların özeliklede kızları okula gönderilmesi
zorunlu oldu. 2003 yılında sonra bakanlığa gecmek hakkını kazandı şimdi 1 bakan kadın
vardı.
2005 Ana yasaaında kadınlarla ilgili 4 madde geldi onlar:
Madde (20): anayasadan kadına seçime adaylamak ve oy vermesini açıkladı.
Madde (29): aileden konuştu kadınalarla çocuklara şiddet kulanmayı yasaklad.
Madde (30): devlet kadından çocuklara ilzami bir şekilde para ve tdavi
görmelerin sağladı.
Madde (35): 3. fikrasında kadın ve çocuklarda cinsel ticaretini yasakladı.

2. Irak Ceza Hukukundaki hakkı isa
Irak kanununa idam cezası var olduğuna kadınlar için idam cezası tek bir
durumda ertelenir kadın hamile olursa idam olamaz ve doğumdan 4 ay geçteğından sonra
idam cezası uygulanır hakında. Irak'ta kanununda erkeke karısını dövme hakın aldı şedet
kulamadan yaralandırmadan ahlaksız bir davranışı olursa bundada erkek temadi ederse
suç olarak kabul edelendi ve ona göre cezalandırlır.
Madde (407): kaddın çocuğunu öldürürse 10 yıl hapis cazası alır eğer kadın zina
çocuğunu öldürüres hemen doğumdan sonra anne tarafından bir yıl hapes cezası
uygulanır fakat kadın çocuğunu babadan intikam almak için öldürürse kasıt öldürmeden
cezalandırır.
Madde (409): eğer erkek karısını başka erkekle zina yaptığında yakalarsa o anda
karısını ya da mahremi oluyorsa öldürmek hakkı var ve cezası 3 yıl aşımaz.
Madde (417): 1. fıkra kürtaj yapan kadın bilerek yaptısa ya da başkasına yardım
etti bir yıl hapis cezası ve yüz Dinar para cezası alır ya da bu iki cezadan biri
uygulanbilir. 2 fıkra eğer kadın kürtajdan öldüise onu kürtaj yapan kişi 7 yıl hapis cezası
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alır. 3. fıkra ağır suçlardan suçlanır her kim doktor ya da eczanacı ona yardım yaparsa. 4.
fıkra kadın zina coçğunu kürtaj yapmasından ağır cezalandırılmaz.
Madde (418): 1. fıkra her kim bir kadına zorla kürtaj yaptırdı 10 yıl hapis cezası
alır. 2. fıkra 15 yıl ceza hapsi alır eğer kadın kürtajdan ölürse. 3. fıkra kürtajı yapan kişi
doktor ya da eczanacı ısa 3 yıl işini yapamaz.

3. Meddeni Kanundaki hakkı(Evlenme)
Budanda bir kaç madde alıyorum:
Irak Aile Kanununun (3) maddesi evlenmeyi şöyle tarif etti:
1. Erkekle kadın arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme gereğince kadın,
erkeğe helal olur. Bu sözleşmenin amacı müşterek hayat ve nesil bağının inşa
edilmesidir.
2. Evlenme gerçekleşirse, taraflar bu sözleşmenin sonuçlarına bağlı kalır.
3. Evlenme vaadi ve Fatiha suretinin okunması evlenme sayılmaz.
4. Hakimin izni olmadan birden fazla kadınla evlenilmez.

Madde (5): Evlenme sözleşmesinde ehliyet, sözleşmenin iki tarafında veya
vekillerinde kanuni şartların bulunmasıyla gerçekleşir.
Irak kanun koyucu, hakimin izniyle ve belli şartlarla birden fazla evlenmeye izin
vermiştir. Üçüncü maddenin son dört fıkrasına göre:

1. Kocanın birden fazla karıya bakması için mali yeterliliğinin bulunması gerekir.
2. Meşru bir yararın bulunması gerekir.
Bir yılı geçmemek üzere hapse veya yüz Dinarı geçmemek üzere para cezasına
veya her ikisine çarptırılır.
Evlenme sözleşmesinin unsurları ve şartlarına ilişkin dördüncü maddeye göre, “evlenme
sözleşmesi bir tarafın icabı ve diğer tarafın veya vekilinin kabulü ile meydana gelir.
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Kanun koyucu, evlenme sözleşmesi unsurlarının icap ve kabul olduğunu görüşünde
birleşmiştir.

Yine bu madde, evlenmeye ilişkin olarak (6) fıkra içermiştir:
1. Erkekle kadın arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme gereğince kadın,
erkeğe helal olur. Bu sözleşmenin amacı müşterek hayat ve nesil bağının inşa
edilmesidir.
2. Evlenme gerçekleşirse, taraflar bu sözleşmenin sonuçlarına bağlı kalır.
3. Evlenme vaadi ve Fatiha suretinin okunması evlenme sözleşmesi sayılmaz.
4. Hakimin izni olmadan birden fazla kadınla evlenilmez.
5. Eşler arasında adaletin gerçekleşmemesinden endişe edilirse, birden fazla kadınla
evlenilmez ve bu husus hakimin takdirine bırakılır.
6. Her kim ki, 4. ve 5. fıkralara aykırı olarak birden fazla kadınla evlenme
sözleşmesi yaparsa, bir yılı geçmemek üzere hapse veya yüz Dinarı geçmemek
üzere para cezasına veya her ikisine çarptırılır.
(9) madde ise evlenmeye zorlanmaya değinerek aynen şöyle demektedir:”Genç
erkek veya kız on altı yaşını tamamlayıp baliğ olduklarını iddia ederler ve evlenmek
isterlerse, hakimin bunlara evlenme izin vermesi gerekir. Şayet velileri itiraz edip, bu
itirazı geçerli bir nedene dayanmazsa, hakim evlenmeye izin verir”.
Kanun koyucu dokuzuncu maddenin üç fıkrasını evlenmeye zorlamaya tahsis
etmiştir:
1. Akrabalar, kadın veya erkek olsun her hangi bir kimseyi rızası olmadan
evlenmeye zorlayamaz.
2. Bunlar birinci dereceden akraba ise, üç yıldan fazla olmamak üzere hapis
cezasına veya para cezasına veya ikisinden birisine çarptırılır. Bunların
dışındakiler ise, on yıldan fazla olmamak ve üç yıldan az olmamak üzere hapis
cezasına çarptırılır.

Madde (17): “Bir Müslüman erkek ehli kitaptan bir kadınla evlenebilir. Ancak
Müslüman bir kadın gayrimüslimle evlenemez”.
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Madde (18): “Karı kocadan birinin diğerinden önce Müslüman olması, karı koca
arasındaki devam veya ayrılık konusunda Şeriat hükümlerine tabi olur”.

Irak kanun koyucu, karının nafaka hakkının düşmesi durumlarını 25. maddenin 1.
fıkrasında zikretmiştir. Bunlar şunlardır:

1. Karının izin almaksızın ve geçerli bir neden olmaksızın kocasının evini terl
etmesi.
2. Karının bir suç veya borçtan dolayı hapsedilmesi.
3. Karının özürsüz olarak kocasıyla seyahat etmekten imtina etmesi.

Madde 26: “Koca, mümeyyiz olmayan küçük oğlu dışında akrabalarından biriyle
karısıyla bir evde oturamaz”.
Madde 29: “Koca haksız olarak karısını nafaka vermeden terk edip kaybolursa, hakim,
kocasının adına borç almak üzere karıya izin verir”.
Madde 30: “karı zor durumda ise, koca ihtiyaç duyulduğunda karıya borç vermekle
yükümlü kılınır”.

Eşlerin ayrılık talep etmeye hakkı olduğu durumlar
40. madde her iki eşe, mahkemeye başvurup ayrılık talebinde bulunma hakkı vermiştir.
Madde aynen şöyle demektedir:”Birleşmeden önce veya sonra olsun, eşler arasında
anlaşmazlık çıkması halinde her ikisi de ayrılma talebinde bulunabilir”.
Ayrılık durumları şunlardır:
1. Zarar vermekten dolayı ayrılık: İnsanın kendisine veya dinine veya malına veya
ırzına zarar vermesi.
2. Eşe ihanet
3. Hakimin izni olmadan eksik ehliyetli birisinin evlenmesi.
4. Mahkeme dışında ikrahla evlenme.
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5. Mahkeme izni olmadan erkeğin başka bir kadınla evlenip, birinci karısının bunu
bilmesi.

41. maddeye göre, “Kocanın, karının masrafını karşılayacak malı olsa dahi, koca beş
yıldan fazla hapis cezasına çarptırılırsa, karısı zarardan dolayı mahkemeden ayrılma
talebinde bulunabilir”.

43. maddeye göre, “Koca mazeretsiz olarak iki yıl veya daha fazla gaip olup,
ikametgahı belli ise, kocanın, karının masrafını karşılayacak malı olsa dahi karı
mahkemeden ayrılma talebinde bulunabilir”.

45. maddeye göre, “Karı aşağıda belirtilen iki durumda boşanma davası açabilir:
1. Kocanın geçerli bir mazereti olmaksızın karısına masraf yapmaktan kaçınması.
2.Kocanın kaybolması veya gaip olması veya bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması
nedeniyle karının, kocasından nafaka almasının zorlaşması”.

46. madde 1. fıkrasında hal’i şöyle tarif etmektedir: “Karı tarafından kocaya verilecek bir
tazminat karşılığında evlilik birliğinin Hal lafzıyla sona erdirilmesi için eşlerin anlaşmaya
varmasıdır”
56. maddeye göre ise, “Çocuk emzirenin ücreti onun masrafını yükümlü olan kimse
tarafından karşılanır. Buda emzirenin gıdası karşılığında yapılır”.

309

Irak Ülke Raporu – Hida Hadi Bakir

310

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIKLIKLA
İLGİLİ BİLİMSEL RAPOR
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Araş. Gör. Abdullah Batuhan BAYTAZ,
Araş. Gör. Tuba KELEP

Giriş

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Başakşehir Belediyesi’nin ana
sponsorluğunda düzenlediği suç ve ceza film festivalinin ilki 23-30 Eylül 2011 Tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Bu yılın konusunun kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık olması düşünüldüğünde,
heyetimize bu konunun tercih edilmesinin önem ve gerekliliği, festival kapsamında
yapılacak sanatsal ve akademik etkinliklerin planlanmasında yararlanmak üzere konunun
çeşitli açılardan analiz edildiği bilimsel bir rapora ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu
raporu hazırlamayı üstlenen heyetimiz, gerekli çalışmaları yapmış bulunmaktadır.
Kadına yönelik şiddet kadınların sadece cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları,
onların fiziksel, duygusal, ekonomik veya cinsel yönlerden zarara uğramaları ya da böyle
bir zarar tehlikesi ile karşılaşmaları sonucunu doğurabilecek nitelikte her türlü davranış
biçimini ifade etmektedir. Bu açıdan şiddet içeren davranışların yalnızca kadınların beden
bütünlüğüne yönelen davranışlar olarak algılanmaması, aynı zamanda onların psikolojik
bakımdan baskı altına alınması ya da cinsel özgürlüklerinin kısıtlanması veya ekonomik
olarak istismar edilmeleri sonucunu doğuracak her türlü hareket olarak ele alınmalıdır.
Nitekim kadına yönelik şiddet özelinde olmamakla birlikte, bugün doktrinde şiddetin bu
çok yönlü çerçevede ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Kadınların başta vücut
bütünlüğü olmak üzere, cinsel özgürlük, kişi güvenliği, kişi hürriyeti ve hatta yaşam
hakkına yönelen bu türden eylemlerin engellenmesi, gerçekleşen eylemlerin
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cezalandırılması, uzun vadede ortadan kaldırılması ise insan hakları gündemine
1970’lerde ortaya çıkan kadın hareketleri ile giren ve günümüzde de halen sürdürülen bir
mücadele olarak nitelendirilebilir.

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Ulusal Mevzuat
1.

Uluslar arası Hukuk ve Türkiye’ye Etkileri

Türkiye’nin kadına karşı şiddet konusundaki geçmişine bakıldığında bu konuda
çok da parlak olmayan bir sicille karşılaşılması muhakkaktır. Nitekim Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin, 2009 yılında aile içi şiddet bakımından bir taraf devletin yetersiz
kaldığı ve aile içi şiddete dayalı olarak ortaya çıkan bir öldürme eylemi neticesinde
mağdur kadınların hayatlarının korunamayarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 2
bakımından bir aykırılık tespit etmek suretiyle verdiği ilk karar Türkiye aleyhinedir1. Söz
konusu davada Türkiye, hem şiddet mağduru kadınları koruyamamaktan hem de
kadınların şiddet eylemlerinin devamı sırasında devlet otoritelerine yaptıkları
başvuruların kamu görevlilerince dikkate alınmamasından ötürü bu konuda gerekli
tedbirleri almamaktan dolayı mahkum edilmiştir. Bu kararda Türkiye sözleşmenin
yaşama hakkını güvence altına alan md. 2, işkence ve insanlık dışı ve kötü muamele
yasağını düzenleyen md. 3 ve her türlü ayrımcılığı yasaklayan md. 14 uyarınca mahkum
olmuş ve tazminat ödemek durumunda kalmıştır.
Kadına karşı şiddet konusundaki geçmişi sorunlu Türkiye’nin en güzel
şehirlerinden biri olan İstanbul’un ise, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi ile ilgili
bir sözleşme ile birlikte anılması güzel bir tesadüf ve atılmaya başlanılan olumlu
adımların bir nişanesi olarak görülmelidir. Nitekim 12 Nisan 2011 tarihinde kabul edilen
"Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet ile Mücadele Sözleşmesi"2, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmıştır. Sözleşme ilk

1

Opuz v. Türkiye, Başvuru No: 33401/02, 09.09.2009 (HUDOC)

2

“Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic
Violence”. Sözleşmenin orjinal metnine ve sözleşme ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren açıklayıcı rapora
ulaşmak için bkz; http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/03themes/violenceagainst-women/Conv_VAW_en.pdf.,
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/03themes/violence-againstwomen/Exp_memo_Conv_VAW_en.pdf
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olarak Türkiye tarafından imzalanmış ve onaylanmıştır3. Sözleşme giriş kısmında, kadın
ve erkek eşitliğinin hem de jure hem de de facto biçimde sağlanamadığı sürece
önlenemez olduğunu belirtmektedir. Sözleşmenin amacı olarak md. 1'de kadının şiddetin
her türüne karşı korunması ve kadına karşı şiddet ile aile içi şiddetin ortadan kaldırılması,
kadınları güçlendirerek kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması ve böylelikle kadına karşı
ayrımcılığın önlenmesi, şiddet veya aile içi şiddet mağduru kadınların korunması ve
onlara destek sağlanması için her türlü politikanın üretilmesi ve tedbirin alınması için
kapsamlı bir çerçeve sunulması, kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin ortadan
kaldırılması için uluslar arası bir işbirliğinin harekete geçirilmesi, kadına karşı şiddetin ve
aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için kurumlara ve kolluk örgütlerine etkin bir
işbirliği sağlanması için destek ve yardımın temin edilmesi gibi hususlar belirtilmektedir.
Sözleşmede yer alan ilgi çekici noktalardan birini de "kadına karşı şiddet", "aile
içi şiddet", cinsiyet", "kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddet", "mağdur" ve "kadın"
kavramlarının tanımlanması oluşturmaktadır. Buna göre, “Kadına yönelik şiddet” ister
kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı her türlü eylem
veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir
biçimi olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca “aile içi şiddet”, mağdur faille aynı haneyi
paylaşsın ya da paylaşmasın, aile veya hanede, eski veya şimdiki eşler ya da partnerler
arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet anlamına
gelir. Bundan başka “toplumsal cinsiyet” toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen ve
sosyal olarak kurgulanan roller, davranışlar ve eylemler anlamına gelir. Sözleşme bunlar
yanında “kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddet”i de şu şekilde tanımlamaktadır;
doğrudan kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya orantısız bir şekilde
kadınları etkileyen şiddet. Sözleşme uyarınca “mağdur” a ve b bentlerinde belirlenen
davranışlara maruz kalan gerçek bir kişiyi ifade etmekte; “kadın” ibaresi ise erişkin
kadınların yanı sıra 18 yaş altı kız çocuklarını da kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.
Sözleşme tarafından düzenlenen diğer konu başlıkları ise şu şekildedir; temel haklar,
eşitlik ve ayrım gözetmeme, hem kamu görevlileri bakımından hem de özel kişiler
bakımından kadına yönelik şiddet eylemlerini engellemek için gerekli tedbirleri alma,
toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar üretme, Sözleşmenin hayata geçirilmesi için uygun
mali kaynakların ayrılması, şiddet vakalarına ilişkin ayrıntılı istatistiksel veriler ile diğer
verileri toplama. Bu bağlamda taraf devletler kadına yönelik şiddet bağlamında bütünsel
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politikalar hayata geçirme yükümlülüğü altına girmişlerdir. Kadına yönelik şiddetin
önlenmesi bakımından ise taraf devletler toplumda farkındalığın arttırılması, eğitim
alanında uygun tedbirler alma, bu konuda uzman yetiştirme, önleyici müdahale ve tedavi
programlarını sunmayı taahhüt etmektedir.
2.

Türk Ceza Kanunu

2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ceza adalet
sisteminin pek çok alanında olduğu gibi, kadınlara yönelik ayrılıkçı hükümlerin
kaldırılması anlamında da bir reform niteliği taşımaktadır. Zaten Kanunun Adalet ve
Kanun önünde eşitlik ilkesi başlıklı maddesi de ikinci fıkrasında cinsiyet de dahil olmak
üzere kişiler arasında belirli değerler bakımından ayrım yapılamayacağını ve kimseye
ayrıcalık tanınamayacağını ilan etmektedir.
Kanunun getirdiği yeniliklerden biri olarak 765 sayılı yasada kaçırma, alıkoyma,
ırza geçme ve ırza tasaddi olarak ifade edilen cinsel suçlar bakımından suçun iştirak
halinde işlenmesi durumunda kamuoyunda “tecavüzcü ile evlendirilme” olarak anılan bir
uygulama bulunmaktaydı. Buna göre, mağdurun faillerden biri ile evlenmesi halinde
evlenen hakkında dava ve cezanın ertelenmesine, diğerleri bakımından ise davanın
düşmesine karar verilmesi zorunluydu. Türk toplumunda özellikle kadınlar için namus ve
bekaret kavramlarının ne derece önemli addedildiği bilinmektedir. Bu hüküm her ne
kadar mağduru korumak amacıyla getirilmiş olsa da, mağdur üzerinde toplumdan ve
kendi aile veya yakınlarından kaynaklanan baskıların etkisiyle, kadınlar suçun faili ile
evlenme yolunu tercih etmekteydi. Bu ise, suç mağduru olmaları dolayısıyla zaten
kendilerinde bulunan tramvayı, ikiye katlıyordu. Yeni Türk Ceza Kanunu ise, söz konusu
suçların yeni düzenlemelerinde bu tür çağ dışı bir uygulamaya imkan verecek bir
düzenleme getirmemiştir.
Ayrıca kadınlara yönelik ayrımcılık niteliğinde başka bir hüküm ise, kişiyi
özgürlüğünden yoksun kılma suçu yanında, bir de şehvet hissi veya evlenme maksadıyla
kız- kadın kaçırma gibi bir suçun bulunmasıdır. Bu hüküm, hem kadınları bekaret
üzerinden tasnif etmesi hem de kaçırılan kadının evli olması durumunda faile daha fazla
ceza getirilmesi bakımından kabul edilemez bir hükümdü. Nitekim kaçırılan kadının evli
olması dolayısıyla cezanın arttırılmasının asli nedeni, esasen bu fiilin kadının kocasına ve
aile şerefine zarar verici nitelikte olmasıydı. Yeni Türk Ceza Kanunu ise md. 109’da
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma başlığı altında bu suç tipini düzenlemekte, ayrıca
fiilin cinsel amaçla işlenmesi halini de suçun cezayı ağırlaştıran nitelikli hali olarak
getirmektedir.
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Eski TCK’nın son derece tartışmalı hükümlerinden bir diğeri ise, evlenme
vaadiyle kızlık bozma suçudur. Bu hüküm bakımından eleştirilecek ilk noktayı, korunan
hukuki değerin bekaret olması oluşturmaktadır. Mağdur kadınlar arasında bakire
olan/olmayan kadın ayrımı yapılması, onur kırıcı bir ayrım olarak görülmelidir. Kaldı ki
kişinin cinsel özgürlüğü alanına dahil olan bekaret kavramının, bir suçun unsurunu teşkil
etmesi düşünülemez.
Aile bireylerine kötü muamele suçu bakımından ise, bu suçun karı-koca
tarafından birine karşı işlenmesi halinde şikayete tabi kılınmış olması, kadınların bu
suçun mağduru olmalarına rağmen korku, kaygı ve benzeri nedenlerle şikayette
bulunmalarına engel teşkil etmekteydi. Oysa ki 5237 sayılı TCK md. 232’de şikayet
şartını kaldırmış bulunmaktadır.

3.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 8 Mart 2012 tarihinde kabul ettiği Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı şiddete uğrayan
veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek
taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin
önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak
belirtilmiştir. Kanunun Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini ve Türkiye’nin taraf olduğu
tüm uluslararası sözleşmeleri esas alacağı belirtilmiştir. Şiddet mağdurlarına verilecek
destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine
duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izleneceği, şiddet
mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde
yerine getirileceği düzenlenmiştir. Ayrıca bu kanun kapsamında kadınlara yönelik
cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel
tedbirlerin ayrımcılık olarak yorumlanamayacağı belirtilmiştir. Kanunda tanımların yer
aldığı ikinci maddede şiddet, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet ayrı ayrı
tanımlanmıştır. Kanun şiddeti; kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan
zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel
hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de
içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik,
sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı olarak tanımlarken, kadına yönelik
şiddeti; kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen
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cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda
şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı olarak tanımlamıştır. Ev içi şiddet
ise kanunda; mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede
ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel,
psikolojik ve ekonomik şiddeti olarak tanımlanmıştır. Şiddet olarak tanımlanan tutum ve
davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan, şiddet
olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya
kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan
kişileri ise şiddet mağduru olarak tanımlamıştır.
Koruyucu tedbirler kanunda hakim tarafından verilecek tedbirler ve mülki amir tarafından
verilecek tedbirler olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir. Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi
için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmayacaktır. Kanunun üçüncü
maddesinde sayılan mülkü amir tarafından verilecek tedbirlerden; kendisine ve
gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun
barınma yeri sağlanması ve çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma
kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya
da tümüyle kaldırılması tedbirleri gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk
amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk
işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde
onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Bu iki tedbir dışında mülki amirin karar
verebileceği koruyucu tedbirler; diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı
kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması, psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal
bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli olması hâlinde, korunan
kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin
çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler
için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve
belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle
kreş imkânının sağlanması olarak düzenlenmiştr.
Kanunun dördüncü maddesinde hakim tarafından verilecek koyucu tedbirler
düzenlenmiştir. Bunlar; işyerinin değiştirilmesi, kişinin evli olması hâlinde müşterek
yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, Türk Medenî Kanunundaki şartların
varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi
konulması, korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin
önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin
aydınlatılmış rızasına dayalı olarak Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve
ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesidir.
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Bu koruyucu tedbirlerin yanı sıra kanunda önleyici bazı tedbirlere de yer
verilmiştir. Önleyici tedbir kararının verilmesinin, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek
şekilde geciktirilemeyeceği Kanunun sekizinci maddesinde düzenlenmiştir. Hakim
tarafından karar verilebilecek olan bu tedbirlerden; şiddet mağduruna yönelik olarak
şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda
bulunmaması, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve
müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere, bu kişilerin
bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, çocuklarla ilgili daha önce verilmiş
bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel
ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması, gerekli görülmesi hâlinde korunan
kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına
ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması tedbirleri gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı
hâkimin onayına sunar, hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler
kendiliğinden kalkar. Bunlar dışında; korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına
zarar vermemesi, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi, korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya
da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken
korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması
hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması, bir sağlık
kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması tedbirleri
hakim tarafından karar verilebilecek önleyici tedbirlerdir. Bu önleyici tedbirlerle beraber
Hakim ilgili kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması
hususlarında karar vermeye yetkilidir. Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini
sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise Türk Medeni Kanun hükümlerine göre nafakaya
hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde
bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
Kanun ihbar konusunda şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde
herkese resmi makam veya mercilere ihbar etme hakkı tanımış, ihbarı alan kamu
görevlilerini, uygulanması gereken tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle
yükümlü kılmıştır. İlgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet
savcısının başvurusu üzerine verilen tedbir kararları; ilk defasında en çok altı ay için
verilebilecek, ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin
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anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin
talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin
kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilecektir.
Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen,
korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek
bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm
resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu
bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta
bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe
müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık
bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici
olarak barınma imkânı sağlanır. Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen
kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere
yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin,
acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait
sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir.
Bu Kanun kapsamında yerine getirilecek kolluk görevleri bakımından, kolluk
personelinin ayrı bir eğitim almış ve konunun özelliklerine hakim olması gerektiği
düşüncesinden hareketle, ayrı bir kolluk birimi kurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu
bağlamda kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu Kanunda belirtilen
hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda
eğitim almış ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından
yerine getirilir.
Kanunun en çok tartışılan hükümlerinden biri olarak teknik takip ile ilgili hüküm
gösterilebilir. Buna göre bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının
uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu
suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz.
6284 sayılı kanun md 13 uyarınca verilen tedbir kararlarına aykırı hareket etmek
bir zorlayıcı tedbire bağlanmıştır. Böyle bir durumda şiddet uygulayana hakim kararı ile
olmak üzere üç gün ile on gün arasında zorlama hapsi uygulanması söz konusu olacaktır.
Şiddet uygulayanın fiili aynı zamanda bir suç teşkil etse dahi bu hapsin uygulanması söz
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konusu olacaktır. Zorlama hapsi ile amaç kişinin kendisine yükletilen yükümlülüklere
uygun davranmasının sağlanmasıdır.
Kanun ile getirilen ve ülkemizde ilk defa hayata geçirilecek bir uygulama ise şiddet
önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasıdır. Bu merkezlerin asli kuruluş amacı,
bugünkü mevcut durumun önüne geçilmesidir. Çünkü bugün şiddet gören bireylerin ve
özellikle kadınların, şiddet eyleminden sonra başvurdukları devlet kurumlarında yeterli
ilgi ile karşılanmamakta veya bir takım bürokratik işlemlerin yapılabilmesi için şiddet
mağdurlarının bir çok kurumu dolaşarak vakanın vehametinin kişi üzerindeki etkisinin
arttırılmaktadır. Ancak şiddet önleme ve izleme merkezlerinin 7 gün 24 saat esasına göre
faaliyet gösterecek olması, personelinin uzman kişilerden seçilmesi ve tercihen kadın
ağırlıklı olması, şiddet mağduru bireylere gereken yardımın ivedi ve sonraki
mağduriyetleri önleyecek şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bu merkezler Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından kurulacaktır. Merkezlerde şiddetin önlenmesi ve
koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları
yapılır ve destek hizmetleri verilir. Destek hizmetleri üç başlık altında incelenebilir. İlk
kategoride merkezlerin kendi faaliyetlerini yürütmelerine yönelik destek hizmetleri4,
ikinci olarak şiddet gören bireylere sağlanacak destek hizmetleri5, üçüncü olarak ise
şiddet uygulayan kişilere yönelik getirilen destek hizmetleri6 bulunmaktadır. Destekleyici

4

6284 Sayılı Kanun md 15; Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve
uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak,
korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adlî yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri
koordine etmek, gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda
bulunmak., bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve toplumsal ölçekte
programlar hazırlamak ve uygulamak.Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun
amacına uygun olarak yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak., bu Kanun
kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

5

6284 Sayılı Kanun md 15; Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda
rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.,verilen
tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar
yapmak., tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek., psikososyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.,hâkimin isteği üzerine;
kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı
sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak., ilgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin
uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak., 29/5/1986 tarihli ve
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek
sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.

6

6284 Sayılı Kanun md 15; Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal,
ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal
araştırma raporu hazırlayıp sunmak, ilgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin
uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak, teşvik edici, aydınlatıcı
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tedbirlerin mümkün olduğunca şiddet gören ve uygulayan bakımından ayrı merkezlerde
verilmesine dikkat edilmesine yönelik hassasiyetin oluşturulması bağlamında, bu hususa
ilişkin hüküm Kanun’a da alınmıştır.
Şiddetin toplumun her kesiminde önlenmesine ilişkin olarak tüm kurumlar
arasındaki koordinasyon ve işbirliğine duyulan ihtiyacın varlığı açıktır. Bu bağlamda,
kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında, md 16 bunun Bakanlık
tarafından yerine getirileceğini belirtmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki bu
koordinasyon yalnızca kamu kurum ve kuruluşları bakımından değil diğer gerçek ve tüzel
kişiler bakımından da yerine getirilecektir. Bu bağlamda medyanın toplum hayatındaki
yeri göz önüne alınmış ve şiddete karşı bilinçlendirme politikası kapsamında yayın
organları tarafından şiddet karşıtı program ve kampanyaların yapılması gerektiği
belirtilmiştir. Buna göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve
yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika
kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere
şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından
hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır. Bu
yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.00-22.00
saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve
Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık doksan
dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendirme materyalleri,
Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanır. Ayrıca eğitim çalışmaları kapsamında ilk
öğretim ve ortaöğretimde kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda dersler
konulması da Kanunla zorunlu hale getirilmiştir. Eğitimlerin kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları personeli bakımından da verilmesi
amaçlanmakta, bu eğitimlerin ise Bakanlık tarafından hazırlanacağı belirtilmektedir.
Şiddet mağduru bireylerin şiddet gördükleri ortamı terk edememelerinin de en önemli
etkenlerden birini kişilerin yaşayabilecekleri ekonomik sıkıntılar oluşturmaktadır. Bu
nedenle şiddet gören bireylerin mali olarak devlet tarafından desteklenmesi bir zorunluluk
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kişilerin mali destek görmelerine karar verilmesi
ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik
farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına
katılmasına, veya alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun
olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına, ya da meslek edindirme kurslarına
katılmasına, yönelik faaliyetlerde bulunmak.
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halinde md 17’ye göre onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari
ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla
olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme
yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk
katını geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen
tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Bu
ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten karşılanır.
Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil
edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi
tarafından takip ve tahsil edilir. Fakat bu uygulamanın kötüye kullanımının engellenmesi
bağlamında korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde yapılan
yardımların, bu kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği de hükme
bağlanmış bulunmaktadır. Bundan başka bu Kanun kapsamında nafakaya hükmedilmesi
hali için de ayrı hükümler sevk edildiği görülmektedir. Bu Kanun hükümlerine göre
nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya
borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca nafaka ödemekle yükümlü
kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin
başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü
tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta
giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır. Bunlardan başka,
sağlık harcamaları bakımından da şiddet gören bireyleri korumaya yönelik hükümler
getirilmiştir. Md. 19 uyarınca bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir
kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının
bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim
borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat
hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin
devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt
bendi kapsamında, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır. Eklemek
gerekir ki bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı
zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi
hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine
yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık
hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.
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Kanun’un 20inci maddesinde ise dava ile ilgili masraflar ve davaya katılma ile
ilgili hüküm düzenlenmektedir. Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların
icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri
hiçbir ad altında masraf alınmaz. Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler
gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise
damga vergisinden müstesnadır. Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile
bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî,
cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.
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There is no one single legal framework in the United States for addressing violence
against women. Provisions addressing sexual and domestic violence have been added to
existing criminal and civil laws in an ad hoc fashion, resulting in a highly fragmented
legal scheme to deal with violence against women. This fragmentation has been
exacerbated by the federal structure of American government; under our constitutional
scheme, the states have primary authority to decide their own family and criminal laws.
The result is that sexual and domestic violence laws vary widely across the United States.
In addition, the Unites States still faces very significant challenges implementing and
enforcing these laws. Though today the United States has some of the world’s most
advanced laws addressing sexual and domestic violence, the attitudes and practices of the
law enforcement community, as well as the weak commitment of the laws’ enforcement
agencies, remain very significant obstacles to women’s full enjoyment of their right to be
free of gender-based violence.

Prevalence of violence against women in the United States
Sexual violence, stalking, and intimate partner violence remain widespread in the
United States. Nearly 1 in 5 (20%) of American women have been raped at sometime in
their life. Approximately 80% of these victims experienced their first rape before the age
of 25 and almost half experienced the first rape before age 18 (30% between 11-17 years
old and 12% at or before the age of 10). Nearly 10% of American women have been
stalked at sometime in their life. About 11% of victims said they had been stalked for 5
years or more, and one in 20 stalking victims actually feared being killed by the stalker.
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Rates of sexual violence are even higher for particular subgroups of American
women. Minority women are at much higher risk of being the victim of sexual violence
than white women. Poor women are also at much higher risk. For example, women in
public housing experience more intimate partner violence, including sexual violence, than
the general population as do homeless women experience disproportionately high levels
of sexual violence before and during homeless women. Young women ages 18 to 25 are
also at very high risk of sexual violence, particularly dating violence and stalking. Almost
30% of these young women have experience some form of stalking. A recent study found
also that about 19% of them had been victims of at least one completed or attempted
sexual assault since entering college.
Much of this violence is committed by men the victims knew: intimate partners,
friends or acquaintances. More than half (51.1%) of female victims of rape reported being
raped by an intimate partner and 40.8% by an acquaintance. The statistics for stalking are
even higher. Nearly 75% of female victims of stalking knew their stalker in some way;
only about 1/10th (10%) of victims were stalked by strangers. Studies of campus sexual
assaults have come to the same conclusion: most sexual assaults of women college
students were committed by acquaintances or friends of the victims. And domestic
violence is, by definition, committed by an intimate of the victim.
Finally, the cost to women and society of gender-based violence is enormous.
Numerous studies have confirmed the health and psychological consequences of sexual
and domestic violence on victims. For example, 81% of women who experienced rape,
stalking or physical violence by an intimate partner reported significant short or long term
effects of the violence, such as Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Similarly, about
one in eight of all employed stalking victims lost time from work because of fear for their
safety or to pursue activities such as getting a restraining order or testifying in court. But
the economic effects of this violence does not fall only on the victims. For example, the
direct medical, mental and health services costs for victims of domestic abuse exceeds
$5.8 billion annually. And the effects on national productivity are also significant. For
example, spouses and intimate partners lost 8 million work days as a result of domestic
abuse, the equivalent of the U.S. losing 32,000 jobs.

Legal Framework.
In the United States, the legal response to violence against women has changed
significantly in the past five decades. Until the 1970s, patriarchal family relations and
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distrust of women victims were deeply embedded in American civil and criminal law.
The emergence of American women’s movement in the 1970s helped revolutionize
American law, recasting it to better reflect women’s experience of domestic and sexual
violence. During the 1980s, the states reformed and strengthened their domestic and
sexual violence statutes in many ways. But studies conducted in the 1990s of the
reformed statutes revealed a significant gap between the “law on the books,” which was
generally progressive and protective of women, and the “law in action,” where the
interpretation and application of these laws sharply limited their effects. Feminist law
reform efforts of the past decade have focused on closely this gap by revising these
statutes once again, based on lessons learned from previous experience. Today, the
United States has a very extensive (and generally progressive) body of law related to
violence against women. But real challenges remain in ensuring they actually make
women’s lives safer.

A. Violence against Women and the American Criminal Justice System
Under the United States’ federal structure, both criminal law and family law fall
within the authority of the states. Federal law may set minimum standards or address
problems beyond the reach of any individual state (such as interstate enforcement of
protective orders), but laws concerning violence against women are generally state law.
Offenses and Protective Orders
Since the late 1970s, many “new” crimes of violence against women have been
recognized and added to American state criminal codes, and the definition of “old”
crimes have been recast to better reflect women’s experience. Today, every state in
America recognizes that forced sex within marriage is a form of rape; spousal rape is a
crime in all fifty states and the District of Columbia. Every state now also considers
domestic violence and stalking, including cyberstalking, to be criminal offenses. In
addition, many different types of sexual assaults are recognized as crimes. California, for
example, recognizes rape, sexual battery, sodomy and unlawful sexual intercourse as
separate crimes. New York State recognizes rape (classes 1-3); criminal sexual act (firstthird degree); forcible touching; persistent sexual abuse; sexual abuse (first-third
degrees); aggravated sexual abuse (4 degrees); female genital mutilation; and facilitating
a sex offense with a controlled substance all as separate crimes.
These state laws vary in important ways, including (1) the definition of the crime,
(2) the scope of the law (i.e., which groups of women are protected by the statute), and
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(3) the character and length of punishment. For example, Alabama law defines rape as
“sexual intercourse by ‘forcible compulsion’ defined as “physical force that overcomes
earnest resistance . . . [or] a threat, express or implied” placing the person in “fear of
immediate death or serious physical injury to himself or another.” By contrast, California
does not require a victim to earnestly resist her assailant in order for the unwanted sex to
constitute rape, nor does California require a victim to fear immediate death of serious
physical injury. In California, rape (including spousal rape) is defined as an act of sexual
intercourse “[w]here it is accomplished against a person's will by means of force,
violence, duress, menace, or fear of immediate and unlawful bodily injury on the person
or another. The scope of these statutes can also vary. For example, California defines
domestic violence as abuse committed against an adult who is “a spouse, former spouse,
cohabitant, former cohabitant or person with whom the suspect has had a child or is
having or has had a dating or engagement relationship.” Georgia, however, defines
domestic violence more narrowly, excluding violence committed against a woman who is
or was in a dating relationship with her batterer. Finally, sentences for crimes of violence
against women also vary widely. Some states classify stalking as a misdemeanor
warranting a short sentence (usually one year or less in county jail) while other states
classify stalking as a felony which, with aggravating factors, could subject an assailant to
life in prison.
For victims of these crimes, protective orders are now far easier to obtain, though
access and enforcement remains uneven. Today, all fifty states have laws making
protective orders available to victims of most forms of sexual violence, including
domestic violence, stalking, and date rape. To facilitate women’s access to protective
orders, most states make the forms available at local courthouses and post the forms (and
instructions about how to complete them) on their state courts’ website; California has
also established Restraining Order Help Centers in many family courts to provide
additional assistance to victims. All states have also eliminated all court fees for the
filing, issuance and service of protective orders so that even the poorest women can
obtain them. Judges remain the only officials who may issue protective orders, but all
states now have some provision for making emergency protective orders (EPOs) easily
and quickly available; in these states, the police officer who responds to a victim’s
request for assistance can call a magistrate or judge at anytime of the day or night, and the
magistrate or judge can orally grant a short-term protective order if s/he believes that
there is an immediate and present danger of domestic violence.
Many states have also taken steps to strengthen the protections provided by
protective orders. For example, some states have revised their service laws to permit any
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adult (not just law enforcement officers) to serve a protective order because assailants are
more likely to elude service when they see a uniformed officer approaching. If an
assailant cannot be personally served, several states now permit service by
registered/certified mail and/or by publication. Many states have also made violating a
protective order a criminal offense, require police officers to arrest individuals for
violating a protective order, and impose significant penalties on repeat offenders. Most
states now also have statewide repositories of protective orders which contain both data
and scanned images of the orders. (The orders are scanned because they often contain
special conditions, warnings and other information that is handwritten by judges directly
on the order). These databases can be accessed by judges, court staff, and law
enforcement officers to help them make more informed decisions.
Arrest, Investigation and Prosecution
Studies conducted in the 1990s confirmed what most people already knew—that
law enforcement officers and prosecutors did not to take violence against women,
especially domestic violence, very seriously. States responded to this indifference by
passing laws that significantly limit the discretion of the police and prosecutors in these
cases. Today, almost half of American states have laws that either require or strongly
encourage arrest of the primary aggressor in domestic violence situations where the
responding police officer has probable cause to believe that an act of domestic violence
has occurred. Police officers in these states can no longer give a batterer a mere oral
warning, as they once did, but must arrest him, even if the victim does not want to press
charges. In addition, many states also adopted “no-drop” policies for domestic violence
cases. No-drop laws require prosecution of a domestic violence perpetrator, regardless of
the victim’s wishes. These laws have significantly increased arrest and prosecution rates
in domestic violence cases, but they remain controversial, even among women’s groups.
Finally, most states have also sought to capitalize on the new forensic
technologies to strengthen their investigation and prosecution of sexual violence cases.
DNA can identify an unknown perpetrator, confirm the presence of a known assailant,
corroborate the victim’s account of the rape, and exonerate innocent suspects, and this
evidence is critical to keeping sexual assault case in the legal system. National studies
have demonstrated that cases in which a rape kit was collected, tested, and found to
contain DNA evidence are more likely to move forward in the criminal justice system.
Only one state so far (Illinois) mandates the testing of evidence collected in all cases of
sexual assault. Under Illinois new law, law enforcement agencies are required to submit
all evidence of sexual assault to the crime lab within 10 days of receiving it from a
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hospital and must be tested within six months. But most states now require long-term
storage of DNA evidence (which is routinely collected in sexual violence cases); in some
states it must be stored for the entire life of the defendant or up to 30 years in murder and
sexual assault cases and five years if a person pleads guilty. Long-term storage protects
the due process rights of those convicted of crimes of sexual violence but, equally
important, it facilitates a future conviction if an assailant is later identified.
Post-Release Laws
In the United States, as elsewhere, the vast majority of individuals convicted of
sexual and domestic violence crimes are eventually released back into the community.
Since the early1990s, state reentry practices for those convicted of sexual violence crimes
have shifted dramatically toward supervision and restrictions. In 1994, the federal
government passed a law that set the first minimum standards for sex offender
registration and public notification, and required all states to enact their own registration
and notification laws. The federal standards addressed such matters as the offenses for
which registration should be required, updating and periodic verification of registration
information, the duration of registration, public notification, and continued registration
and tracking of sex offenders when they relocate from one jurisdiction to another. Today,
every state in America has its own sex offender registration and public notification law,
and many of these state laws are harsher and more restrictive than required by the federal
minimum standards.
For example, at least 22 states now have laws requiring or authorizing the use of
Global Positioning Satellite (GPS) technology to track sex offenders. At least six states
have laws requiring lifetime electronic monitoring for certain sex offenders. Twenty-two
states also have some form of residency law that restricts where sex offenders can live
upon release from prison or while on parole. For example, many states prohibit sex
offenders from living within 1000–2500 feet of schools, bus stops, or daycare centers.
Enforcement of these increasingly stringent laws is the responsibility of parole officers
and local police forces.
The value of these laws remains a subject of considerable debate in the United
States. For a start, their effectiveness has not been reliably established. One well-regarded
report suggested that these policies have deterred some first time sex offenses, but had no
impact on recidivism. Consequently, police departments and some experts have argued
that these laws are not a good use of the considerable enforcement resources that they
consume. They argue that, minimally, the laws should be narrowed to apply only to the
most dangerous individuals or those most likely to re-offend, rather than to everyone
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convicted of a crime of sexual violence. In addition, constitutional challenges to these
laws have not yet fully resolved their permissible scope. State and federal courts have
generally upheld the states’ authority to impose these restrictions, but have also found, for
example, that aspects of their application to juveniles violate the juveniles’ due process
rights.

B. Civil Actions for Sexual and Domestic Violence
In the United States, forms of domestic and sexual violence that do not rise to the
level of a criminal offense, or where prosecutors have declined to prosecute, can be
addressed under American civil law, both federal and state. The two most significant and
best known civil laws—both of which are federal laws—
are Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (“Title VII”) and Title IX of the 1972
Education Amendments to the Higher Education Act of 1965 (“Title IX”). These laws do
not prohibit sexual violence generally.
Title VII prohibits sexual violence (i.e., sexual assault, stalking, sexual
harassment and other forms of sexual misconduct) that occurs in the workplace. Title VII
was originally intended to prohibit sex discrimination in employment (e.g., hiring,
promotion), but recent federal court decisions have interpreted the provision to prohibit
sexual violence at work as well. (The courts have found that sexual violence at work is a
form of sex discrimination in employment.) Title IX prohibits sexual violence that occurs
at federally-funded educational institutions (universities and colleges, both public and
private) and local public school districts. Title IX was originally intended to prohibit sex
discrimination in federally-funded education programs (e.g. hiring and promotion of
teachers in high schools and colleges, in college athletics programs), but federal court
decisions and administrative guidelines have expanded its reach to include violence
against women as well. The most significant aspect of Title VII and Title IX is that they
place affirmative duties on employers and educational institutions; that is, employers and
educational institutions must keep themselves informed about sexual violence that occurs
in places (and by people) under their authority, and they must “take immediate and
appropriate action” to investigate and end the sexual violence, prevent its reoccurrence,
and address its effects. Remedies for violations of Title VII and Title IX include
declaratory and injunctive relief, back pay, front pay under certain conditions, attorney's
fees and costs, compensatory damages (damages for, e.g., emotional distress) and
punitive damages. Many states have similar laws of their own.

329

Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıklıkla İlgili Bilimsel Rapor
Prof. Dr. Adem SÖZÜER, Araş. Gör. Abdullah Batuhan BAYTAZ, Araş. Gör. Tuba KELEP

These laws are enforced by two different administrative agencies of the federal
government. The Equal Employment Opportunity Commission (“EEOC”), created to
enforce Title VII, has authority to investigate and resolve individual complaints of
workplace sexual violence, and to file lawsuits (including class actions) against
employers. The Office of Civil Rights in the U.S. Department of Education (“OCR”),
created to enforce Title IX, has authority to investigate and resolve individual complaints
of sexual violence at educational institutions, to initiate reviews of selected recipients, to
file lawsuits (including class actions) and federally-funded educational institutions, and to
terminate a school’s federal funding as a sanction.
These agencies have done a lackluster job enforcing Title VII and IX. Both
agencies have been underfunded, understaffed, and subject to political pressure since they
were created. Each agency is responsible for enforcing multiple laws or multiple
provisions of a single law—not just provisions regarding sexual violence— and so must
spread its limited resources across a very wide territory. Both agencies also suffer from a
problem of institutional design: resolving individual complaints is a time-consuming and
resource-intensive approach to enforcement. The result has often been a significant
backload of cases that has delayed the resolution of victims’ claims.
The agencies’ class action lawsuits have been somewhat more effective because
they can promote company-wide reforms. For example, in a class action suit filed by the
EEOC against Luihn Food Systems, a company that operates a popular chain of
restaurants in the United States, the company was ordered to pay $277,000 in damages to
the employees in question, to revise its sexual harassment policy (to include guidelines
for reporting sexual harassment, and procedures for timely investigations of complaints),
to post the policy at all of its facilities, and to conduct an annual training program for all
of its employees on sexual harassment and Title VII's regulations concerns sexual
harassment at the workplace. But neither agency has filed more than a handful of class
actions each year. Nor has OCR ever terminated the federal funds of an educational
institution nor referred one to the Justice Department for additional action.
The more effective mechanism enforcing Titles VII and IX has been private
lawsuits filed by individual victims. Both Title VII and Title IX created a cause of action
and private right of suit, permitting victims of sexual violence to sue their employers or
an educational institution, and women have eagerly embraced this opportunity. There are
no reliable studies of the number of Title VII and/or Title IX cases filed in each year, but
victims of sexual violence have won significant monetary judgments and stimulated
crucial institutional reforms under both laws. For example, in early 2009, a settlement in a
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Title IX case involving a student who was raped in her dorm room forced Arizona State
University to pay $850,000 to the student and to completely reform the school’s policy on
sexual assault. In a 1998 legal settlement in a Title VII case, Mitsubishi Motors
Manufacturing paid $34 million (plus several more million in individual suits) to female
workers at a plant in Illinois where they experienced sexual harassment for eight year,
and was also required to overhaul its anti-sexual harassment and complaint system.
For businesses and educational institutions, the chances of being hauled into court
by a victim filing a private lawsuit are far higher than the chances of being subject to
sanctions by the EEOC or OCR. Consequently, the real possibility of having to defend
against a costly lawsuit has created a very strong incentive for employers and educational
institutions to develop and publicize comprehensive sexual assault and harassment
policies, to adopt internal grievance or disciplinary procedures to deal with complaints
about sexual assault and sexual harassment, and to identify and train staff to prevent
and/or respond to reports of sexual assault and harassment. Only in this way can they
insulate themselves against lawsuits that are both expensive and very bad publicity. For
this reason, businesses and universities’ desire for knowledge about how to comply with
Titles VII and IX has been enormous, so great, in fact, that an entire group of well-paid
lawyers in the United States now specialize in helping businesses and schools comply
with these laws, and therefore protect themselves against lawsuits. In sum, it has been
fear of private lawsuits filed by victims of sexual and domestic violence rather than of
sanctions by federal administrative agencies (and the state counterparts) that largely
explains businesses’ and educational institutions’ compliance with these laws.
Victims of sexual and domestic violence in the United States can also use state
tort laws. Victims of sexual violence have successfully sued their assailants for battery,
assault, stalking, false imprisonment, and intentional infliction of emotional distress. The
number of these cases has increased dramatically since the mid-1970s, and women have
won significant monetary judgments. Several states have also created new torts aimed
specifically at addressing violence against women. California law, for example, now
recognizes the torts of domestic violence and of gender violence. Tort actions are
attractive to victims, in part, because they impose a form of accountability on assailants
through the payment of compensatory and punitive damages. Tort actions can also help
victims, especially victims of domestic violence, who face very significant financial
challenges (e.g., relocation costs, independent living, medical bills, lost wages) as a result
of the violence they have experienced. Today most tort actions for sexual violence
include third parties, such as landlords or hospitals, so these cases are not just limited to
victims whose assailant or batterer has money or property. Suits against third parties have
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other advantages as well; they can provide opportunities for a victim to negotiate a
settlement that serves as a deterrent to prevent future harms. Examples of such settlement
terms might include revised hiring policies and procedures, discontinuing alcohol-focused
company events, or agreeing to train all personnel on sexual assault related issues (such
as intoxication and victim safety).
Finally, many states today have laws that counteract some of the common legal
problems faced by victims of domestic and sexual violence. Victims may need to leave
their jobs (or are frequently absent from work and then fired) or become homeless when
they flee abuse. Consequently, most states have laws that protect the employment,
medical, housing and/or social insurance rights of victims. In the area of housing, for
example, many states have laws that require landlords to (1) promptly change the locks of
a tenant who requests it and who has provided actual or written notice to the landlord of
her status as a victim of domestic violence, sexual assault, or stalking; (2) permit early
lease termination without penalty; and (3) give housing preference to victims of domestic
violence, sexual assault, or stalking. Most states also have laws that either guarantee
victims time off from work to address matters related to the violence in their lives (e.g., to
appear in court, obtain psychological counseling), or prohibit employers from firing
victims who take time off from work to deal with these matters. Finally, because women
might be ineligible for unemployment benefits if they “voluntarily” leave their jobs
because of the violence in their lives or were discharged because of the violence, most
states now have laws that explicitly provide unemployment insurance to domestic
violence victims in certain circumstances.
For all of these civil laws, the primary enforcement mechanism is the private
rights of action created by the law itself. This approach to enforcement, which is fairly
typical in the United States, has both advantages and disadvantages. The most significant
advantage is that women themselves, not government officials (e.g., prosecutors, judges,
agency administrators) determine whether schools, universities, corporations and
individuals who have violated these laws are held accountable. Enforcement is not subject
to (and obstructed by) political considerations, stereotyped attitudes about women and
gender roles, or lack of government resources. In fact, precisely because private lawsuits
cannot be blocked by political control of an administrative agency, the American
approach to enforcement may have significant advantages over the more familiar statist
approach where government agencies are the sole enforcement mechanism.
Of course, taking a case to court can be very expensive. Though many American
courts assist pro se litigants, an attorney is usually necessary to win a case concerning
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domestic or sexual violence. Access to legal representation in the United States is wider
than in many countries. Pro bono programs are operated by local bar associations,
women’s bar associations, law schools and even law firms, and they provide a great deal
of free legal assistance to victims of sexual and domestic violence. In addition, many
American law firms specialize in class action cases (including ones involving sexual
violence), and many also work on a contingency basis, receiving payment from the
defendant if there is a settlement or favorable verdict. Titles VII and IX also provide
attorneys fees to the winning party (though the victim must pay the legal fees up front).
Nevertheless, despite these many forms of legal assistance, countless women are unable
to obtain legal representation and therefore do not receive the protection against sexual
and domestic violence that is their right.

Conclusion
Today, the United States has many different kinds of laws that seek to deter and
remedy violence against women. But a significant gap between the “law on the books”
and the “law in action” remains. Particularly in some regions of the country, statutory
reform still needs to occur. But the primary challenges in the United States are elsewhere:
in the accessibility, implementation and enforcement of these laws. Renewed efforts need
to be made to change the attitudes and practices of police officers, prosecutors, and
judges through education and training. Perhaps more importantly, though, we need to
think ore about how to empower women to use these laws.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde kadına karşı şiddete ilişkin tek bir hukuki
çerçeve bulunmamaktadır. Cinsel şiddet ve aile içi şiddete ilişkin hükümler mevcut ceza
ve medeni kanunlara geçici olarak eklenmiş ve bu kadına karşı şiddet hususunda hayli
parçalanmış bir hukuki düzene neden olmuştur. Bu parçalanma Amerikan hükümetinin
federal yapısı ile daha da kötüleşmiştir; bizim anayasal düzenimizde, eyaletler kendi
medeni ve ceza hukukları hakkında öncelikli olarak karar verme yetkisine sahiptirler.
Sonuç olarak cinsel şiddet ve aile içi şiddete ilişkin kurallar tüm ABD’de geniş bir
biçimde çeşitlenmektedir. Buna ek olarak, ABD hâlâ bu kuralların uygulanması ve icrası
noktasında çok ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Bugün ABD, her ne kadar cinsel şiddet
ve aile içi şiddete ilişkin olarak dünyanın en ileri düzeydeki kurallarının bazılarına sahip
olsa da, gerek kolluk kuvvetlerinin tutum ve uygulamaları ve gerekse yasaların
uygulayıcısı olan kurumların zayıflıkları, kadınların cinsiyete dayalı şiddetten uzak olma
haklarından tamamıyla yararlanmaları önünde ciddi bir engel olarak kalmaya devam
etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kadınlara Yönelik Şiddetin Yaygınlığı
Cinsel şiddet, takip (stalking), ve yakın partner şiddeti Amerika’da yaygın
durumdadır. Neredeyse her 5 Amerikalı kadından 1’i (%20) hayatının herhangi bir
döneminde tecavüze uğramaktadır. Bu mağdurların yaklaşık olarak %80’i ilk
tecavüzlerini 25 yaşından önce yaşamış ve neredeyse yarısı 18 yaşından önce ilk kez
tecavüze uğramıştır (%30’u 11-17 yaş aralığında ve %12’si 10 yaşında veya daha önce).
Amerikalı kadınların yaklaşık %10’u hayatlarının bir döneminde takibe (stalking) maruz
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kalmışlardır. Bu kişilerin %11’i 5 yıl ya da daha fazla süreyle takip edildiklerini söylemiş,
20 de 1’ i de takip eden kişi tarafından öldürülmekten korktuklarını ifade etmişlerdir.
Özellikle bazı alt grup Amerikalı kadınlar için cinsel şiddet oranları daha da
yüksektir. Azınlığa mensup kadınlar beyaz kadınlara oranla daha fazla cinsel şiddete
maruz kalma riskine sahiptir. Fakir kadınlar da ayrıca daha yüksek riske sahiptir.
Örneğin, evsiz kadınların evsiz oldukları sırada ve öncesinde orantısız biçimde cinsel
şiddete maruz kalmaları gibi, toplu konutlarda yaşayan kadınlar da, cinsel şiddet de dahil
yakın partner şiddetine genel nüfusa oranla daha çok maruz kalmaktadırlar. Ayrıca 18 ila
25 yaş arası genç kadınlar da özellikle takip (stalking) ve sevgili şiddeti olmak üzere çok
yüksek oranda cinsel şiddete maruz kalma riskine sahiptirler. Bu genç kadınların yaklaşık
%30’u takibin (stalking) herhangi bir çeşidine maruz kalmışlardır. Yakın tarihli bir
çalışmaya göre bu kişilerin %19’u koleje başladıktan sonra en az bir defa tamamlanmış
yahut teşebbüs aşamasında kalmış cinsel saldırıya maruz kalmışlardır.
Bu şiddetin çoğunluğu mağdurların tanıdığı erkekler tarafından işlenmiştir: yakın
partnerler, arkadaşlar ya da tanıdıklar. Kadın tecavüz mağdurlarının yarısından fazlası
(%51.1) yakın bir partner tarafından ve %40.8’i ise tanıdıkları biri tarafından tecavüze
uğradıklarını bildirmişlerdir. Takip (stalking) konusundaki istatistikler çok daha
yüksektir. Takip (stalking) mağdurlarının yaklaşık %75’i takipçilerini bir şekilde
tanımaktadırlar; sadece 1/10 (%10) bir yabancı tarafından takip edilmişlerdir.
Kampuslarda yapılan cinsel saldırı araştırmaları da aynı sonuca varmaktadırlar: Kadın
kolej öğrencilerinin maruz kaldığı cinsel saldırıların çoğunluğu mağdurun tanıdıkları veya
arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve aile içi şiddet de tanım olarak mağdurun
yakını tarafından gerçekleştirilmektedir.
Son olarak, cinsiyete dayalı şiddetin kadınlara ve topluma maliyeti korkunç
boyutlardadır. Pek çok çalışma cinsel ve aile içi şiddetin mağdurların sağlığı üzerindeki
etkilerini ve psikolojik sonuçlarını doğrulamıştır. Örneğin, bir yakın partneri tarafından
tecavüze, takibe (stalking) ya da fiziksel şiddete maruz kalan kadınların %81’inde
şiddetin Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) gibi
önemli nitelikte kısa veya uzun dönem etkilerinin bulunduğu rapor edilmiştir. Benzer
şekilde, takip (stalking) mağduru olan çalışanların 8’de biri, güvenlikleri hakkında
korktukları ya da yasaklama emri çıkarmak veya mahkemede ifade vermek gibi zorunlu
işlerini sürdürmek nedeni ile işlerine ara vermek zorunda kalmaktadırlar. Ancak bu
şiddetin ekonomik sonuçları sadece mağdurları etkilememektedir. Örneğin, aile içi şiddet
mağdurunun medikal, zihinsel ve sağlık hizmetlerinin yıllık doğrudan maliyeti 5,8 milyon
doları geçmektedir. Ulusal üretim üzerindeki etkisi de ciddi niteliktedir. Örneğin, aile içi
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tacizin şiddetin olarak eşler ya da yakın partnerler 8 milyon işgünü kaybetmektedirler ki
bu da ABD’nin 32,000 iş kaybetmesine eşittir.
Hukuki Çerçeve
Son elli yılda ABD’de kadına karşı şiddete verilen yasal cevap önemli ölçüde
değişmiştir. 1970’lere kadar, ataerkil aile ilişkileri ve kadın mağdurların güvensizliği
Amerikan medeni ve ceza hukukuna derin biçimde gömülmüştür. 1970’lerde Amerikan
kadın hareketinin ortaya çıkışı, hukukun kadınların aile içi şiddet ve cinsel şiddet
deneyimlerini daha iyi yansıtacak biçimde yeniden düzenlemesiyle, Amerikan hukukunu
tamamıyla değiştirmiştir. 1980’lerde eyaletler aile içi ve cinsel şiddet tüzüklerini pek çok
yolla değiştirmiş ve güçlendirmişlerdir. Ancak 1990’larda reforme edilen tüzükler
hakkında yürütülen çalışmalar, esasında kadınlar için ilerici ve koruyucu olan
“kitaplardaki hukuk” ile bu kuralların yorumu ve uygulanmasıyla etkilerini keskin
biçimde sınırlandıran “uygulamadaki hukuk” arasında ciddi bir uçurum olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Feminist hukuk reformu çalışmaları, son on yılda geçmiş tecrübelerden
çıkarılan derslere dayanılarak bu tüzükleri tekrar revize etmek suretiyle özellikle bu
uçurum üzerine yakından eğilmiştir. Bugün ABD kadına karşı şiddet konusunda çok
geniş (ve genel anlamda ilerici) bir kanunlar manzumesine sahiptir. Ancak gerçek
sorunlar bu kanunların kadınların hayatlarını hakikaten daha güvenli kılmasının
sağlanması noktasında devam etmektedir.
A. Kadınlara Karşı Şiddet ve Amerikan Ceza Adalet Sistemi
Amerika’nın federal yapılanmasına göre, hem Ceza Hukuku hem de Aile Hukuku
eyaletlerin yetki alanına girmektedir. Federal yasalar asgari bir standart belirleyebilir ya
da (eyaletler arası koruyucu tedbirlerin uygulanması gibi) her bir eyaletin ulaşabileceği
alan dışındaki sorunlara çözüm üretebilir; ancak kadınlara karşı şiddete ilişkin yasalar
genel anlamda eyalet yasalarıdır.
Suçlar ve Koruyucu Tedbirler
1970’lı yılların sonlarından bu güne, kadına karşı şiddet ile ilgili pek çok “yeni”
suç tanımlanmış ve Amerikan Eyalet Ceza Yasalarına eklenmiştir; “eski” suçların
tanımları kadınların tecrübelerini daha iyi yansıtmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
Bugün, Amerika’daki her eyalet evlilik içinde ilişkiye zorlamanın tecavüzün bir çeşidi
olduğunu kabul etmektedir; eşler arası tecavüz 50 eyalette ve Kolombiya Bölgesinde bir
suçtur. Bugün her eyalet aynı zamanda aile içi şiddeti, siber takip de olmak üzere takibi
(stalking) suç olarak değerlendirmektedir. Bunlara ek olarak, cinsel saldırının pek çok
türü de suç olarak kabul edilmektedir. Örnek olarak, Kaliforniya eyaleti tecavüz, cinsel
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darp, homoseksüellik ve yasadışı cinsel ilişkiyi birbirinden ayrı suçlar olarak kabul
etmektedir. New York eyaleti, tecavüzü (Bölüm 1-3), cezai cinsel davranışı (birinciüçüncü derece), cebri dokunmayı, devamlı cinsel şiddeti, cinsel şiddeti (birinci- üçüncü
derece), nitelikli cinsel şiddeti (4 derece), kızlık bozmayı ve bir cinsel suçun devletçe
kontrol edilen bir madde ile kolaylaştırılmasını ayrı suçlar olarak tanınmaktadır.
Bu eyalet yasaları (1) suçun tanımı, (2) suçun kapsamı (yasayla hangi kadın gruplarının
korunduğu gibi), (3) cezanın niteliği ve uzunluğu gibi hususlarda önemli biçimde
değişmektedir. Örneğin, Alabama yasası tecavüzü “ cebri güç kullanarak cinsel ilişki”;
“ciddi direnci kıran fiziksel güç… [ya da ] kişiyi “yakın bir ölüm yahut kendisine veya
başkasına yönelik ciddi bir fiziksel zarar oluşması korkusuna” itecek bir “doğrudan veya
dolaylı tehdit” olarak tanımlamaktadır. Buna karşılık, Kaliforniya bir istenmeyen ilişkinin
tecavüz sayılabilmesi için, mağdurun saldırgana karşı ciddi dirençte bulunmasını gerekli
görmediği gibi, mağdurun ölümden yahut fiziksel zarardan korkması şartını da gerekli
görmemektedir. Kaliforniya’da (eşler arası tecavüz de dâhil olmak üzere) tecavüz; kişinin
kendisine veya başkasına karşı güç, şiddet, zorlama, tehdit veya yakın ve hukuka aykırı
bedensel yaralama korkusu kullanılmak suretiyle kişinin rızası hilafına gerçekleştirilen
cinsel ilişki eylemi olarak tanımlanmaktadır. Bu yasaların kapsamları da değişmektedir.
Örneğin, Kaliforniya ev içi şiddeti; “bir eş, eski eş, birlikte yaşanan kişi, eskiden birlikte
yaşanan kişi veya şüphelinin birlikte çocuğu olduğu kişi ya da sevgili yahut nişanlılık
ilişkisi yaşadığı” bir yetişkine karşı yapılan şiddet olarak tanımlamaktadır. Hâlbuki
Georgia, kendisine şiddet uygulayan kişi ile sevgili ilişkisine sahip olmuş bir kadını
kapsam dışında bırakarak, ev içi şiddeti daha dar biçimde tanımlamaktadır. Son olarak,
kadınlara karşı şiddete ilişkin cezalar da geniş biçimde değişiklik göstermektedir. Bazı
eyaletler, takibi (stalking) (genelde ilçe cezaevinde 1 yıl ya da daha az süre gibi) kısa
süreli bir ceza gerektirecek kabahat kapsamında sınıflandırırken, başka eyaletler takibi
(stalking), ağırlaştırıcı nedenlerle birlikte ömür boyu hapis cezasına konu olabilecek bir
suç olarak sınıflandırmaktadır.
Bu suçların mağdurları açısından, her ne kadar koruma emirlerine ulaşım ve bu
emirlerin uygulanması hâlâ problemli olsa da, bu emirlerin çıkarılması artık çok daha
kolaydır. Bugün 50 eyaletin tamamı aile içi şiddet, takip (stalking) ve sevgili tarafından
tecavüz de dâhil olmak üzere, cinsel şiddetin pek çok çeşidi için koruma emri
çıkarılmasını mümkün kılan yasalara sahiptir. Kadınların koruyucu emirlere ulaşımını
kolaylaştırmak için pek çok eyalet yerel mahkemelerden edinilebilecek formlar
hazırlamış ve formların (ve nasıl doldurulacağına ilişkin bilgileri de yayınlayarak) eyalet
mahkemesinin web sitesinden gönderilebilmesini sağlamıştır; Kaliforniya ayrıca
mağdurlara ek yardım sağlamak üzere, pek çok aile mahkemesinde Yasaklama Emri
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Yardım Merkezleri kurmuştur. Ayrıca bütün eyaletler, dava açma, karar çıkarma ve
koruma emri servislerine ilişkin tüm ücretleri kaldırmıştır; böylece en fakir kadın dahi
bunları elde edebilecektir. Koruyucu emir verebilecek görevliler hala yargıçlardır; ancak
bugün tüm eyaletler acil koruma emirlerinin hızlı ve kolay biçimde verilmesine ilişkin
hükümlere sahiptir; bu eyaletlerde bir mağdur tarafından kendisine başvurulan polis
memuru gece ya da gündüz herhangi bir saatte bir hâkimi arayabilir ve hâkim de eğer
mevcut ve acil bir ev içi şiddet tehlikesi bulunduğuna inanırsa kısa süreli bir koruma
emrini sözlü olarak verebilir.
Pek çok eyalet ayrıca koruyucu emirlerle sağlanan korumayı güçlendirmek için
adımlar atmışlardır. Örneğin, saldırganların çoğu yaklaşan üniformalı birini
gördüklerinde yardım almaktan kaçındıkları için, bazı eyaletler hizmet yasalarını
herhangi bir yetişkinin (sadece kolluk güçleri değil) koruyucu emre yardım etmesine izin
verir hale gelecek şekilde revize etmişlerdir. Eğer bir saldırgana kişisel olarak hizmet
verilemiyorsa, artık pek çok eyalet kayıtlı/ sertifikalı posta ve /veya yayın yoluyla da
hizmet verilmesine izin vermektedir. Yine pek çok eyalet bir koruyucu emri ihlal etmeyi
suç olarak tanımlamış, polislerin koruyucu emri ihlal eden kişileri tutuklamasını gerekli
kılmış ve tekrar eden suç durumlarında da ciddi cezalar uygulamaya koymuştur. Bugün
Eyaletlerin çoğu, hem emirlerdeki bilgileri hem de taranmış imajları içeren, eyalet
çapında koruyucu tedbir havuzları tutmaktadırlar. (Emirler, çoğu zaman özel durumlar,
uyarılar ve doğrudan hâkim tarafından el yazısı ile emir üzerine yazılmış başkaca bilgiler
içerdikleri için tarayıcıdan geçirilmektedir). Hâkimler, mahkeme personeli ve kolluk
güçleri,
bu veritabanlarına daha çok bilgiye dayalı karar alınması için
başvurabilmektedirler.
Gözaltı, Soruşturma ve Kovuşturma
1990’lı yıllarda yapılan bazı çalışmalar pek çok insanın aslında bildiği bir şeyi—
yani kolluk güçleri ve savcıların kadına karşı şiddeti, özellikle aile içi şiddeti pek ciddiye
almadığını—doğruladı. Bu vakalarda polisin ve savcıların takdir yetkilerini önemli
ölçüde sınırlayan yasalar çıkarmak suretiyle bu duruma eyaletler farklı bir cevap verdiler.
Bugün neredeyse Amerikan eyaletlerinin yarısı, aile içi şiddetin meydana geldiğine
inanmak için olası bir sebebi olan polis memurunun saldırganı gözaltına almasını gerekli
kılan yahut cesaretlendiren yasalara sahiptir. Bu eyaletlerde polis memurları, daha önce
yaptıkları gibi, şiddet uygulayan eşe sadece sözlü bir uyarıda bulunamayacak, mağdur
suçlamada bulunmak istemese dahi bu kişiyi gözaltına almak zorunda kalacaktır. Buna ek
olarak, pek çok eyalet aile içi şiddet vakalarında “düşme-yok” (no-drop) kuralını kabul
etmişlerdir. Düşme-yok (no-drop) kuralları, mağdurun istekleri ne olursa olsun, bir aile
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içi şiddet failinin kovuşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu kurallar, aile içi şiddet
vakalarında gözaltına alma ve kovuşturma oranlarını ciddi şekilde yükseltmiştir; ancak
kadın gruplarının arasında dahi tartışmalı olmaya devam etmektedir.
Son olarak, pek çok eyalet cinsel şiddet davalarındaki soruşturma ve
kovuşturmayı güçlendirmek için yeni adli teknolojilerden yararlanmaya çalışmaktadırlar.
DNA bilinmeyen bir faili teşhis edebilir; bilinen bir saldırganın varlığını doğrulayabilir,
mağdurun tecavüz iddiasını doğrulayabilir ve masum şüphelileri temize çıkarabilir. Bu
delil cinsel saldırı davalarının hukuk sistemi içerisinde tutulması için önemlidir. Ulusal
çalışmalar, bir tecavüz kitinin toplandığı, test edildiği ve DNA örneğinin bulunduğu
vakaların cezai adalet sisteminde öne çıkmaya daha yatkın olduğunu göstermektedir.
Bugüne kadar sadece tek bir eyalet (İlinois) her türlü cinsel saldırı vakasında toplanan
delillerin test edilmesini istemektedir. İlinois’in yeni kurallarına göre; kolluk güçleri
cinsel saldırıya ilişkin tüm delilleri bir hastaneden alındıktan itibaren 10 gün içerisinde bir
suç laboratuarına teslim etmekle ve 6 ay içerisinde de test ettirmekle yükümlüdürler.
Ancak bugün eyaletlerin çoğu, uzun süreli DNA delili depolanmasını zorunlu kılmaktadır
ki (cinsel şiddet davalarında rutin olarak toplanmaktadır); bazı eyaletlerde davalının
hayatı boyunca ya da cinayet ve cinsel saldırı davalarında 30 yıla kadar ve bir kişi suçlu
olduğunu iddia ediyorsa 5 yıla kadar saklanmaktadır. Uzun süreli saklama, cinsel şiddet
suçundan mahkûm olmuş kişilerin usul haklarını korurken, buna karşılık olarak da daha
sonra teşhis edilebilecek bir saldırgan için gelecekteki bir mahkûmiyeti de
kolaylaştıracaktır.
Tahliye Sonrası Kanunlar
Pek çok yerde olduğu gibi Amerika’da da cinsel şiddet ve aile içi şiddetten
mahkûm olmuş kişilerin önemli bir çoğunluğu sonunda topluma geri salıverilmektedir.
1990’ların başından beri cinsel şiddet suçlarından mahkûm olmuş bu kişilerin eyaletlere
yeniden giriş yapma uygulamaları, kontrol ve sınırlama yönünde radikal bir değişiklik
göstermiştir. 1994 yılında federal devlet cinsel suçluların kaydedilmesi ve kamuya
bildirilmesi için asgari standartları belirleyen bir yasa çıkararak, tüm eyaletlerin kayıt ve
bildirime ilişkin kendi yasalarını çıkarmalarını zorunlu kılmıştır. Eyalet standartları kayıt
gerektiren suçlar, kayıt bilgilerinin güncellenmesi ve periyodik olarak kontrol edilmesi,
kaydın süresi, kamusal bildirim, devam eden kayıtlar ve bir yetki alanından diğerine
yerini değiştiren cinsel mahkûmların izlenmesi gibi hususları ele almaktaydı. Bugün
Amerika’daki her eyalet kendi cinsel mahkûm kayıt ve kamusal bildirim yasalarına
sahiptir ve bu eyalet yasalarının pek çoğu Federal asgari standartlara göre çok daha katı
ve sınırlayıcıdırlar.
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Örneğin, bugün en az 22 eyalet Global Yer Belirleme (GBS) teknolojisinin
kullanımına izin veren yahut gerekli kılan yasalara sahiptirler. En az altı eyalet belirli
cinsel mahkûmların ömür boyunca elektronik olarak izlenmesini gerekli kılan yasalara
sahiptir. Ayrıca 22 eyalette, hapishaneden tahliye ya da şartlı tahliye edilme sonrası cinsel
suçluların oturacakları yerleri sınırlayan yerleşim yasaları bulunmaktadır. Örneğin, pek
çok eyaletin yerleşim yasaları, cinsel suç mahkûmlarının okulların, otobüs duraklarının ve
gündüz bakım evlerinin 300- 750 m. yakınında oturmasını yasaklamaktadır. Giderek daha
sıkı hale gelen bu kuralların icrası ise yerel polis memurları ile şartlı tahliye memurlarının
sorumluluğundadır.
Bu kuralların önemi Amerika’da ciddi bir tartışma konusu olmaya devam
etmektedir. Başlangıç olarak, bunların etkililiği güvenilir olarak sağlanmamıştır. Genel
kabul gören bir rapor bu politikaların ilk defa işlenen cinsel suçlar bakımından caydırıcı
olduğunu ancak yeniden suç işlememe eğilimi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını
iddia etmiştir. Sonuç olarak, polis departmanları ve bazı uzmanlar, bu yasaların
uygulanması için kullandıkları kaynakların başka amaçlar için kullanılabileceğini ileri
sürmektedirler. Bu kişiler ayrıca bu yasaların cinsel suçtan mahkûm olmuş her kişiye
değil, sadece en tehlikeli kişilere ya da yeniden suç işlemeye en eğilimli olanlara
uygulanacak şekilde daraltılması gerektiğini iddia etmektedirler. Buna ek olarak, bu
yasalara ilişkin anayasal itirazlar henüz bunların izin verilebilir kapsamının ne olduğu
hususunu tam anlamıyla çözememiştir. Eyalet mahkemeleri ve federal mahkemeler
genellikle eyaletlerin bu nitelikte sınırlama koyma yetkilerini kabul etmektedirler; ancak
aynı zamanda bunların gençlere uygulanmasının gençlerin usul haklarını ihlal edeceği
gibi kararlar da vermektedir.
B. Aile içi Şiddet ve Cinsel Şiddete İlişkin Usul Davaları
Amerika’da teknik anlamda suç seviyesine ulaşmamış yahut savcı tarafından
hakkında dava açılması talebi reddedilmiş aile içi şiddet ve cinsel şiddet davaları hem
federal hukuk hem de eyalet hukukları uyarınca Amerikan Özel Hukukuna
taşınabilmektedir. En önemli ve en çok bilinen iki medeni yasa – her ikisi de Federal
yasalardır- 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası’nın VII. Başlığı ve 1965 tarihli Yüksek
Öğrenim Yasası 1972 Eğitim Değişiklikleri Yasasının IX. Başlığı’dır. Bu yasalar genel
anlamda cinsel şiddeti yasaklamamaktadırlar.
Başlık VII işyerinde meydana gelen cinsel şiddeti (cinsel saldırı, takip (stalking),
cinsel taciz ve diğer formlardaki cinsel taciz) yasaklamaktadır. Esasen Başlık VII
istihdam alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklamayı amaçlamıştır; ancak yakın
tarihli Federal Mahkeme kararları bu hükmü işyerinde cinsel şiddeti de yasaklayacak
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şekilde yorumlamıştır. (Mahkemeler işyerinde cinsel şiddeti, cinsiyete dayalı ayrımcılığın
bir formu olarak kabul etmişlerdir.) Başlık IX federal olarak finanse edilen eğitim
kurumları (hem devlete bağlı hem de özel üniversiteler, kolejler) ve yerel kamu okulu
bölgelerinde meydana gelen cinsel şiddeti yasaklamaktadır. Başlık IX temelde federal
olarak finanse edilen eğitim kurumlarındaki cinsiyete dayalı ayrımcılığı (kolej atletik
takımlarında, yüksek okul ve kolejlerde öğretmenlerin işe alınması ve terfileri gibi)
yasaklamayı tasarlamıştır; ancak Federal mahkeme kararları ve idari yönergelerle bu
yasanın kapsama alanı kadınlara karşı şiddeti de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Başlık VII ve Başlık IX’un en önemli niteliği; işveren ve eğitim kurumlarının kendi
yetkileri altındaki yerlerde (ve kişiler tarafından) meydana gelen cinsel şiddet olayları
hakkında bilgi sahibi olmak zorunda olmaları ve cinsel şiddeti araştırmak ve onu sona
erdirmek için “acil ve en uygun” şekilde davranmaları, yeniden meydana gelmesini
önlemeleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik çaba içinde bulunmaları şeklinde
işverenler ve eğitim kurumları üzerine pozitif edimler yüklemeleridir. Başlık VII ve
Başlık IX’un ihlali halinde uygulanacak yaptırım, tespite dayalı ve ihtiyati giderim, geri
ödeme, belli koşullar altında ön ödeme, avukatların ücretleri ve giderleri, telafi tazminatı
(duygusal baskı gibi nedenlerden) ve cezai tazminat gibi çeşitleri içermektedir. Pek çok
eyalet buna benzer nitelikte kendi düzenlemelerine sahiptirler.
Bu yasalar Federal hükümetin iki idari kurumu tarafından yürütülmektedir. Eşit
İstihdam İmkanı Komisyonu (Equal Employment Opportunity Commission) (“EEOC”),
Başlık VII’yi uygulamak üzere kurulmuştur ve işyerlerinde cinsel şiddete ilişkin bireysel
başvuruları araştırmak, çözmek ve işverenler aleyhine davalar (kolektif dava dâhil)
açmakla yetkilidir. ABD Eğitim Departmanı Medeni Haklar Ofisi (The Office of Civil
Rights in the U.S. Department of Education) (“OCR”), Başlık IX’u yürütmek üzere
kurulmuştur; öğrenim kurumlarındaki bireysel cinsel şiddet şikâyetlerini araştırmak ve
çözümlemek, seçilen kişiler hakkında inceleme başlatmak, federal olarak finanse edilen
eğitim kurumlarına dava açmak (kolektif davalar dâhil), ve yaptırım olarak bir okulun
finansmanını kesmek gibi yetkilere sahiptir. Bu kurumlar Başlık VII ve Başlık IX’u
uygularken oldukça yavan bir iş yapmışlardır. Her iki kurum da bütçesi ve personeli
olmayan ve kuruldukları ilk günden itibaren siyasi baskıya maruz kalmış kurumlardır.
Her kurum, sadece cinsel şiddete ilişkin hükümleri değil, pek çok yasayı yahut da bir
yasanın birden fazla maddesini uygulamakla sorumlu olduğundan sınırlı kaynaklarını çok
geniş bir alana yaymak zorunda kalmışlardır. Her iki kuruluş aynı zamanda kurumsal bir
tasarım probleminden de muzdariptirler: bireysel şikâyetleri çözümlemek, uygulama
açısından zaman alan ve yoğun kaynak gerektiren bir yaklaşımdır. Sonuç, çoğu zaman

342

Amerika Birleşik Devletleri’nde Cinsel Şiddet ve Aile İçi Şiddet Yasaları - Helene Silverberg
Çev.: Esra Eren

davaların ciddi oranda yeniden görülmesi olmaktadır ki bu da mağdurların iddialarının
çözüme kavuşturulmasının ertelenmesine sebep olur.
Bu kuruluşların kolektif davaları, şirket çapında reformlara ön ayak
olabildiğinden dolayı bir biçimde çok daha etkili olmuştur. Örneğin, EEOC tarafından
Luihn Gıda Sistemleri—Amerika da popüler Restoran zinciri işleten bir şirket—aleyhine
açılan kolektif davada şirket, söz konusu çalışanlara 277,000 dolar ödemeye, cinsel taciz
politikasını değiştirmeye, (cinsel tacizi bildirmeye ilişkin kılavuzu ve şikâyetlerin
zamanında soruşturulması için usulleri içerir şekilde) bu politikayı tüm tesislerine
göndermeye, tüm çalışanları için cinsel taciz ve Başlık VII’nin işyerinde cinsel tacize
ilişkin hükümleri hususunda yıllık bir eğitim programı yürütmeye mahkûm edilmiştir.
Ancak kuruluşlardan hiçbiri bir yıl içerisinde bir avuçtan daha fazla kolektif dava
açmamaktadır. Ayrıca OCR de hiçbir eğitim kurumunun federal finansmanını kesmediği
gibi bunlardan herhangi birini de Adalet Departmanı’na ek dava için göndermemiştir.
Başlık VII ve IX’un uygulanmasını daha etkili hale getiren mekanizma bireysel
mağdurlar tarafından açılan özel davalardır. Hem Başlık VII hem de Başlık IX, cinsel
şiddet mağdurlarına işverenlerini yahut eğitim kurumlarını dava etme hakkı tanıyarak bir
dava sebebi ve özel dava açma hakkı oluşturmuştur; kadınlar da oldukça istekli olarak bu
imkânı benimsemişlerdir. Başlık VII ve IX’a dayanılarak her yıl kaç dava açıldığına dair
herhangi bir güvenilir araştırma bulunmamaktadır; ancak cinsel şiddet mağdurları ciddi
miktarda maddi dava kazanmışlar ve her iki yasa ile çok önemli kurumsal reformlar
yapılmasını sağlamışlardır. Örneğin, 2009 yılının başlarında, yurt odasında tecavüze
uğrayan bir öğrenciye ilişkin bir uzlaşmada Arizona Devlet Üniversitesi öğrenciye
850,000 USD ödemeye ve okulun cinsel saldırıya ilişkin tüm politikalarını değiştirmeye
zorlanmıştır. 1998’deki bir Başlık VII hukuki uzlaşma davasında, Mitsubishi Motors
İmalat, İlinois’te bulunan bir fabrikada 8 yıl boyunca cinsel tacize uğrayan bayan
çalışanlara 34 milyon dolar (ve bireysel davalarda da daha pek çok milyon dolar) ödemiş
ve ayrıca cinsel taciz karşıtı ve şikâyet sistemini elden geçirmeye zorlanmıştır.
İşletmeler ve eğitim kurumları için, bir mağdur tarafından açılmış özel bir dava
sonucu mahkemeye taşınma ihtimali, EEOC veya OCR’nin yaptırımlarına maruz kalma
ihtimalinden çok daha yüksektir. Sonuç olarak yüksek miktarlı bir davada savunma
yapmak zorunda kalma ihtimali, işverenleri ve eğitim kurumlarını kapsamlı cinsel saldırı
politikaları geliştirmek ve duyurmak, iç şikâyet mekanizmaları ya da cinsel saldırı ve
cinsel taciz ile ilgili hususlara ilişkin disiplin usullerini kabul etmek ve çalışanları cinsel
saldırı ve cinsel taciz bildirimlerini tanımlamak ve bunlara cevap verecek şekilde karşılık
vermek hususunda eğitmek gibi konularda çok güçlü bir teşvik yaratmıştır.
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Sadece bu yolla kendilerini hem çok pahalı olan hem de kötü tanıtıma neden olan bu
davalardan yalıtabileceklerdir. Bu nedenle, işletme ve üniversitelerin Başlık VII ve IX ile
nasıl baş edileceğini bilmeye yönelik istekleri öylesine büyüktür ki, Amerika’da çok
yüksek ücretli bir grup avukat şimdi işletmelere ve okullara bu kanunlarla baş etme
konusunda yardım etme hususunda uzmanlaşmaktadırlar ve böylece şirket ve okullar
kendilerini bu davalara karşı korumaktadırlar. Özetle, işletmelerin ve eğitim kurumlarının
bu yasalara uyması, çoğunlukla federal idari kurumların (ve eyalet muadillerinin)
yaptırımlarından daha çok, cinsel ve aile içi şiddet mağdurları tarafından açılan özel
davalara yönelik korkuyla açıklanmaktadır.
Amerika’daki cinsel ve aile içi şiddet mağdurları ayrıca eyaletlerin haksız fiil
kanunlarına başvurabilmektedir. Cinsel şiddet mağdurları, saldırganlarını başarı bir
biçimde darp, saldırı, takip (stalking), yanlış mahkûmiyet ve kasıtlı olarak duygusal
eziyet verme suçlarından dava etmişlerdir. 1970’lerin ortalarından itibaren bu nitelikte
davalar ciddi oranda artmıştır ve kadınlar önemli miktarda maddi tazminatlar
kazanmışlardır. Pek çok eyalet aynı zamanda kadına karşı şiddete özel yeni haksız fiiller
ihdas etmiştir. Kaliforniya hukuku, örneğin, bugün aile içi şiddet ve cinsiyet şiddeti
haksız fillerini kabul etmektedir. Haksız fiil davaları, bir bakıma, mağdurlar için çekici
davalardır, çünkü bunlar telafi edici ve cezai ödemelerin yapılmasıyla saldırganlar üzerine
bir sorumluluk yüklemektedir. Haksız fiil davaları ayrıca yaşadıkları şiddetin sonucu
olarak (tehcir maliyetleri, tek başına yaşama, tıbbi faturalar, kayıp ücretler gibi) çok ciddi
finansal zorluk yaşayan mağdurlara—özellikle aile içi şiddet mağdurlarına—yardım
etmektedir. Bugün cinsel şiddete ilişkin pek çok haksız fiil davası, ev sahipleri ve
hastaneler gibi, üçüncü kişileri de içermektedir; böylece bu davalar sadece saldıranın ya
da şiddet uygulayanın para yahut mülk sahibi olduğu mağdurlarla sınırlı değildir. Üçüncü
kişilere yönelik davalar başka avantajlara da sahiptir; bunlar mağdura gelecekteki
zararların önlenmesi bakımından caydırıcı nitelikte bir uzlaşma yapılması noktasında
müzakere etme imkânı da sunmaktadır. Bu nitelikte uzlaşmaya örnekler gözden
geçirilmiş işe alma politikaları ve usulleri, alkol odaklı şirket etkinliklerinin durdurulması
veya tüm personelin cinsel saldırıyla ilintili hususlarda eğitilmesi (sarhoşluk ve mağdur
güvenliği gibi) gibi konuları içerebilir.
Son olarak, bugün pek çok eyalet aile içi şiddet ve cinsel şiddet mağdurlarının
yüzleştiği genel hukuki problemlere karşı koyacak kanunlara sahiptirler. Mağdurlar
işlerinden ayrılmak zorunda kalmış (veya sürekli devamsızlık nedeniyle işten kovulmuş)
ya da tacizden kaçtıkları zaman evsiz kalmış olabilirler. Bu nedenle, pek çok eyalet,
mağdurların çalışma, sağlık, barınma ve/veya sosyal sigorta haklarını korumaktadır.
Örneğin, barınma alanında pek çok eyalet, ev sahiplerinin (1) bir kiracının talep etmesi
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halinde yahut kendisinin bir aile içi şiddet, cinsel saldırı yahut takip (stalking) mağduru
statüsünde olduğuna dair doğrudan veya yazılı bildirimde bulunması halinde acilen
kilitleri değiştirmesini, (2) cezai ödeme olmaksızın kiraların feshedilmesine imkân
sağlanmasını ve (3) aile içi şiddet, cinsel saldırı veya takip (stalking) mağdurlarına
barınma imkânı sağlamasını gerekli kılmıştır. Ayrıca pek çok eyalet hayatlarındaki
şiddete ilişkin sorunları (mahkemeye katılmak, psikolojik destek almak vs.) halletmek
için işlerinden ayrı kaldıkları zamana ilişkin de koruma sunan yahut işverenlerin bu
hususlarla ilgilenmek için işe gidemeyen mağdurları işten kovmasını yasaklayan yasalara
sahiptirler. Son olarak, hayatlarındaki şiddet nedeniyle “kendi istekleriyle” işlerinden
ayrılan yahut şiddet nedeniyle işten çıkarılan kadınlar işsizlik imkânlarından
yararlanmaya uygun olmayabilecekleri için, pek çok eyalet şimdi aile içi şiddet
mağdurlarına yasalarla belli durumlarda açıkça işsizlik sigortası sağlamaktadırlar.
Bu özel yasaların tamamı için öncelikli yürütme mekanizması yasanın kendisi
tarafından oluşturulmuş olan özel dava hakkıdır. Amerika’da oldukça tipik olan
yürütmeye ilişkin bu yaklaşım, hem avantaj hem de dezavantajlara sahiptir. En önemli
avantaj devlet görevlilerinin (savcı, hâkim, kurum yöneticileri vs.) değil bizzat kadınların;
bu yasaları ihlal eden okulların, üniversitelerin ve kişilerin sorumlu tutulup
tutulmayacağına karar vermesidir. Uygulama; siyasi görüşlere, kadınlara yönelik
klişeleşmiş tutumlara, hükümetin kaynak yetersizliği gibi hususlara konu olmamaktadır
(veya bunlar nedeniyle engellenmemektedir). Esasen, özel hukuk davaları idari bir
kuruluşun siyasi kontrolüyle engellenemeyeceği için, uygulamaya ilişkin bu Amerikan
yaklaşımı çok daha tanıdık olan, salt devlet kurumlarının uygulama mekanizması olduğu
devletçi yaklaşıma göre çok daha avantajlı olabilecektir.
Elbette, bir davayı mahkemeye taşımak oldukça pahalı olabilir. Her ne kadar pek
çok Amerikan mahkemesi maddi durumu yetersiz olan davacılara hukuki destek sağlasa
da, aile içi şiddete yahut cinsel şiddete ilişkin davaların kazanılabilmesi için çoğu zaman
bir avukat gereklidir. Amerika’da hukuki temsile erişim pek çok ülkedekine oranla çok
daha geniştir. Ücretsiz programlar; yerel baro kuruluşları, kadın baro kuruluşları, hukuk
okulları ve hatta hukuk firmaları tarafından gerçekleştirilmekte ve bunlar aile içi şiddet ve
cinsel şiddet mağdurlarına bir hayli ücretsiz hukuki danışmanlık sağlamaktadırlar.
Bunlara ek olarak, pek çok Amerikan hukuk firması kolektif davalarda (cinsel şiddet
davaları da dâhil) uzmanlaşmakta ve pek çoğu davanın lehe yahut uzlaşmayla
sonuçlanması halinde davalıdan ödemeleri almak suretiyle ihtimal temelinde
çalışmaktadır.
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Başlık VII ve IX aynı zamanda kazanan tarafın avukatlık ücretlerini ödemesi
imkânı sağlamaktadır (her ne kadar mağdur başlangıçtaki hukuki ücretleri ödemek
zorunda olsa da). Yine de tüm bu çeşitli hukuki yardım imkânlarına rağmen, sayısız kadın
hukuki temsilden faydalanamamakta ve bu nedenle, hakları olan aile içi şiddet ve cinsel
şiddete karşı korunmadan faydalanamamaktadırlar.

Sonuç
Bugün, Amerika’da kadına karşı şiddeti caydırmanın ve çare üretmenin yollarını arayan
pek çok türde yasalar bulunmaktadır. Ancak, “kitaplardaki hukuk” ve “ uygulamadaki
hukuk” arasındaki önemli uçurum devam etmektedir. Özellikle ülkenin bazı bölgelerinde,
yasal reformların hala yapılması gerekmektedir. Ancak ABD’deki öncelikli sorunlar çok
daha başkadır: bu kanunlara ulaşılabilirlik, kanunların uygulanması ve yaptırımı. Polis
memurlarının, savcıların ve hâkimlerin eğitim yoluyla bakış açılarının ve uygulamalarının
değiştirilmesi için yenilenmiş çalışmaların yapılması gerekmektedir. Belki de daha
önemlisi; bizim kadınları bu kanunları kullanmaları konusunda nasıl daha da
güçlendirebileceğimizi düşünmemiz gerekmektedir.
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Instead of introduction…
For many years in Albania, violence against women was not perceived as a crime but
simply as “woman’s destiny”, in terms of de facto reality. The woman was considered as
man’s property, her rights were not mentioned as part of human rights, she had to deal
with a lot of duties and responsibilities and she had to carry all work inside the family,
but other family members were not respecting her rights (i.e. property rights, family
rights, marital rights, etc).
A girls was considered as “a foreigner in her own home”, meaning that she was not part
of her family where she was borne, she had no rights on property, lands, etc because her
destiny and “real home” was in her husband’s family. While after her marriage, in her
husband family, she was considered again a foreigner, she was simply the bride with a lot
of duties to carried on but with no rights on property, lands…..sometimes even with no
rights of word….. In north there did exist also the tradition of giving a bullet “fisheku ne
paje”, meaning that the daughter’s father was giving to his bridegroom the permission of
killing his daughter if she wasn’t a virgin, or if she’d not obey to his husband, so he was
sailing not only his daughter but also her life….
In earlier ’90-’91, after the changing of communist regime, there were established a lot of
women’s organizations which started to work on women’s rights, improvement of
women’s situation, making women’s voice stronger, improvement of legal situation, etc
by focusing their activities and efforts in de jure and de facto reality.
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A first national study on domestic violence in Albania conducted by “Refleksione”
Association in 1996 showed that de facto reality regarding violence against women in
their families was horrible, although mostly of the women were addressing as violence
only the physical one and they even hadn’t the idea that there were existing other forms
of violence such as psychological, economical, sexual… etc. In many cases, even
physical violence was not perceived as abuse but simply as “a woman’s destiny”…..

Situation analyses.
The issue of women’s rights and gender equality has received increased visibility in
Albania in these past 20 years, thanks primarily to the work of the non-profit community
supported by international donors. Notwithstanding, it continues to remain a matter of
concern. At a first instance responsible for gender inequality in Albania are the traditional
gender-related stereotypes and the patriarchal mentality which are deeply ingrained and
manifested not only in the active refusal to the concept of gender equality, but also in the
absence of expectations that there should be gender equality, or lack of appreciation of
what it truly means in a person’s everyday life.

The effect of the patriarchal mentality is further compounded by the transition changes
Albania has been going through since 1990. These have led to a disruption of the gender
balance in the Albanian society, and a situation where women and men have not been
benefiting equally from the freedoms and rights gained. The transition changes have also
burdened the condition of women with the aberration of human trafficking, the increased
severity of domestic violence, and a deepening divide between those who benefit from
them and those who are left behind, a divide often along urban vs. small town/rural lines.
At the same time, for women, issues related to poverty, unemployment, discrimination in
the workforce, barriers to the education and access to health services, as well insufficient
representation in the decision-making process, have been exacerbated.

With women traditionally being the backbone of a family’s well-being, and in more
recent years with the increase in the number of female heads of households, including
widows, divorced women, or those whose husbands have immigrated, these phenomena
are framing the question of gender inequality both as a violation of women’s rights and as
a serious obstacle to speeding up poverty reduction in Albania, and short-changing its full
potential for development. As noted in the first National Strategy on Gender Equality and
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Eradication of Domestic Violence (NSGE-DV), approved together with its Action Plan
by a Council of Ministers’ decision on December 19, 2007: “If the issue of gender
inequality, that is apparent in all aspects of social life in Albania, is not made the focus of
social policies it will undercut Albania’s efforts to achieve sustainable development.”

As fundamental civil right and a value shared by the European Union member countries,
gender equality is now a crucial stipulation to ensure Albania’s integration into the EU
and to meet the employment and social cohesion goals under the Stabilization and
Association Agreement Albania signed in June 2006. Yet, the challenges to the
implementation of legislation and policies remain, ranging from lack of implementing
capacity and resources, to the relative absence of pressure to comply. A number of key
issues remain in addressing domestic violence/violence against women in Albania:



Violence against women remains widespread in all corners of the country and in
all social strata. A UNDP and UNICEF funded survey which took place in
November – December 2007 in cooperation with the Albanian National Institute
of Statistics (INSTAT), a comprehensive effort in documenting the domestic
violence situation at the country level in Albania, found that no less than 56% of
women between the age of 15 to 49, out of a nationwide sample of 2,590,
experienced at least one type of domestic violence, and it concluded that the
domestic violence types prevalence found by the survey was most likely an
underestimate.



As noted in the 2008 annual progress report on the implementation of the
National Strategy on Gender Equality and against Domestic Violence (NSGEDV) by Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities, while the
number of women denouncing violence is increasing, the number of those who
do not dare file reports and experience violence every day is much higher, a
conclusion based on the overall elevated level of violence in country, with
women being victims in most of the reported cases.



Domestic violence remains the prevailing form of violence against women in
Albania, counting for the largest number of loss of life among VAW survivors.



The government’s commitment to combat violence against women is present but
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hampered by insufficient capacity and resources. This is especially true in the
work with the local government. After prolonged procedures, the first
government-supported shelter for domestic violence survivors was opened in
Tirana on spring 2011. While this is a very welcome development, it would still
only be able to shelter at most 30 women, when the established goal is meeting
Council of Europe standards for the creation of one shelter for 7500 inhabitants.


Most of the work to combat violence against women is still carried out by NGOs,
who continue to provide critical, though localized, assistance to domestic
violence survivors, and engage in awareness-raising activities. There is still little
work to involve men and boys in efforts to combat violence against women and
there are no programs targeting perpetrators of violence against women, despite
the fact that the existing law on domestic violence requires their establishment.

Legislative situation/improvements.
Albania has taken significant steps towards human rights, gender equality, social
inclusion and economic empowerment. The most relevant developments to be mentioned
regarding gender based violence or domestic violence are as follows:



The Law no 9669, date 18.12.2006 “On Measures against Violence in Family
Relations”, improved on September 2010;



The Law “On Gender Equality in the Society” approved on August 2008;



The first National Strategy on Gender Equality and against Domestic Violence
2007 - 2010 (NSGE-DV) and its action plan approved on December 19, 2007;



The revised National Strategy on Gender Equality and Gender Based Violence
2011-2015 and its action plan;



An amendment to the Economic Aid Law, recognizing the importance of
government support towards survivors of domestic violence and their children,
meaning that heads of households (men) are no longer the sole claimant of
government aid cash transfers, approved on 2011;
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The Council of Ministers Decision nr 334, date 17.02.2011 “For the
Establishment and Functioning of the Referral Mechanism for the Domestic
Violence Cases”;



At the end of the year 2011, Albanian Government signed the Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and
Domestic Violence;



Domestic violence is considered now a criminal act and it is part of Albanian
Criminal Code, with the changes in the Law no. 23/2012 “For some changes in
the Law no. 7895, date 27.01.1995, “Criminal Code of the Republic of Albania”,
changed. This new Law was approved on March 1, 2012 and is entered into force
on April 11, 2012.

Practical contribution.
Starting in November 2007, the Albanian Network against Gender Violence and
Trafficking1 (NAGVaT), supported by the UN Trust Fund, piloted a multi-sectoral
approach to address domestic violence at the local level and thus ensuring the effective
implementation of the law “On measures against violence in family relations” (LDV)
which entered in force in June 2007, and the then-draft National Strategy on Gender
Equality and Domestic Violence 2007-2011 (NSGE-DV), whose chapter on violence was
written with the active participation of Network members, finally approved by the
Council of Ministers on December 19, 2007.

Implemented in five regions, two in Northern Albania2 and three in the south3 the project
established five regional Councils against Domestic Violence (CaDV), supported by five

1

This is a Network established since 1998, composed by five organizations respectively: “Refleksione”
Association, Gender Alliance for Development Center, Counseling Center for Women and Girls, Center for
Legal Civic Initiatives and Shelter for Women and Girls, and the projects of this Network that are supported
by UN Trust Fund in terms of establishing the coordinated community response against domestic violence,
are leaded and managed by Refleksione Association.
2

Rreshen and Shkoder
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Technical Working Groups (TWG), with the participation of all governmental, NGO,
educational, and judicial institutions responsible for and engaged in the implementation
of LDV: i.e. the local government officials at the municipality level, representatives of
communes, county and the prefecture offices , the local police, health and social services,
district courts, prosecution and bailiffs, Ministry of Education (MoE) regional offices,
and the local women NGOs that work to prevent and combat DV/VAW. CaDV members
came together to enact a coordinated and comprehensive response to prevent and combat
DV, informed by the perspectives and voices of women, especially of victims of VAW.
CADVs provided a fruitful platform for cooperation, serving as a basis for establishing a
referral system for victims of DV in the five regions, as well as identifying concrete
action plans for addressing DV, and informing the DV budgetary planning processes.
This model was very soon transformed in the Coordinated Community Response against
Domestic Violence model.

Based on this experience, with the request of the Ministry of labor, Social Affairs and
Equal Opportunities, in the year 2009 UNDP supported the drafting of a National
Platform for the Establishment of the Coordinated Community response against Domestic
Violence in Albania, as well as the implementation of the coordinated community
response in three more municipalities4.

On July 2010, the Albanian Network against Gender Violence and Trafficking with
support of UN Trust fund is replicating again the same project in five more
Municipalities5. While with the support of other important donors such as USAID6,
Austrian Development Cooperation7 or Welthaus Graz8, “Refleksione” Association
replicated the same coordinated community response model in four more municipalities
in Albania and actually UNDP is working in three more municipalities, also by trying to
3

Berat, Pogradec and Vlora

4

Korca, Durres and Kamza

5

Lezha, Puka, Elbasan, Manz and mini-municipality no.6 in Kombinat, Tirana

6

This project was developed in Shijak Municipality

7

Through the project “Equity in Governance” (EiG) Refleksione replicated the coordinated community
response in Gramsh and Lushnje
8

In the Municipality of Lac
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establish the same system even is some communes. To date the coordinated community
response is established in twenty Municipalities of Albania.

A coordinated community response (CCR) is a team of community professionals who
come together to respond to a specific issue. This strategic structure has proven to be
particularly effective in addressing the various needs of domestic violence victims. These
teams are multi-disciplinary and each member plays a key role in the overall community
response to the crime of domestic violence. For the purposes of this coordinated
community response, however, the primary focus on intervention and response has been
placed on the establishment of an effective response to intimate partner violence.

The core principles / core components for a CCR9:
In keeping with the core component of a CCR, regardless of structure, there are several
overarching principles that must serve as a guide to developing and implementing a
response. These principles should be thoroughly discussed while creating the structure
and procedures of the CCR. The principles are:








Confidentiality of the service needs to be maintained. Victims privacy and
confidentiality must be respected regardless of how large or small a community;
Victim centered. The services need to be client-oriented; victims’ needs and
safety are considered first and foremost;
Flexibility needs to be build into the model so that it can be adapted to each
context;
Perpetrator accountability. Perpetrators must be held accountable for their
actions. Team members/responders must reinforce this accountability and
interventions must consider how to maximize accountability;
Sustainability. Financial and Structural sustainability of the system is very
important;
Ownership. CCR must be owned by the local government/municipalities (they
can decide how to tailor it) and they should ensure the participation of NPOs in
planning and implementation. The model should build upon the existing
capacities and resources of social services provisioning at the municipal level;

9

As described in the National Platform for the Establishment of the Coordinated Community Response in
Albania, an UNDP supported guideline, prepared by Trisha Gentle and Monika Kocaqi, 2009 .
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Standardized Protocols. Case work should be governed by standardized protocols
among CCR members;
Consistency. The model should be consistent with the DV and social services
laws.
Safety. When discussing solutions for victims, it is necessary to consider safety as
a primary factor for any plan of action. When creating resources and support, for
example, it is necessary to evaluate any unintentional barriers or compromised
safety issues. Answers to which interventions work and what will endanger or
increases the safety of the victim should always be considered when developing
protocols and responding to domestic violence cases.
Availability. A key factor in creating any response to domestic violence is to
determine clear and easily accessible procedures for each member of the team.
Members of the community need to know that there is a CCR in place and to
understand what its duties and responsibilities are.
Resources. Resource availability will vary significantly between communities but
there must be a core group of support services developed and in place when
providing a response to victims.
Expansion of response. A significant part of a CCR is that of improving
responses and resources to victims of domestic violence. Once the membership
is formed and initial protocols and procedures are in place, the committee needs
to establish regular meetings to discuss individual responses to victims. These
discussions should focus on the procedures that were followed from the point of
contact with the victim through the future stages of case management in place.

The level of response for the CCR:
The decision making structure for the CCR should incorporate both a central and local
level.

Functions and Responsibilities of CCR:
CCR should be guided by the DV law. In order to create a strong, consistent and effective
response to domestic violence, there must be a designated specialist within the
Municipality. This specialist should be solely responsible for addressing domestic
violence, specifically intimate partner violence (acknowledging that this person may not
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be the first contact point for DV victims) and will have a detailed job description
outlining the responsibilities.
The functions that CCR should be carried out at the municipal level include:






Following up and ensuring that victims needs are served including connecting
victims to appropriate services;
Coordination and Oversight of service providers (administration/management);
Case management;
Monitoring;
Creating an inter-ministerial working group (ad-hoc task force under the MoU
signed by MoLSAEO and line Ministries) to oversee the development of
standards; etc.

In addition, the following functions should be carried out:





Development of protocols;
Capacity building of service providers;
Communication and outreach;
Counseling of perpetrators

Benefits of response:





Focused attention on a community issue;
Builds collaboration and relationships with all key actors;
Provides victims with the benefit of many experts;
Prevents duplication and increases effectiveness of efforts.

Membership of a CCR:
- Municipal officials

- CPU staff

- Police

-Bailiff

- NPO

- Education staff

- Social Services

- Health professionals

- Court

- Employment staff

- Prosecutor

- Survivors
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- Gender Focal Point

- Clergy

Ideal CCR:

Court
Prosecutor
Bailiff

Employment

Police

Adult
Victim of
Domestic
Violence

NGO
Counselors

Municipality
and Social
Services
Legal
Services

Education
Medical
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ARNAVUTLUK

Hazırlayan: Monika KOCAQI1,
Çev.: Rezzan İTİŞGEN2

Başlangıç yerine
Uzun yıllardan beri Arnavutluk’ta kadına karşı şiddet bir suç olarak değil, asıl fiiliyat
bakımından adeta “kadının alınyazısı” olarak algılanmaktaydı. Kadın erkeğin malı olarak
düşünülmekteydi, onun hakları insan haklarının bir parçası olarak anılmamaktaydı, kadın
birçok görev ve sorumlulukların üstesinden gelmek zorundaydı ve tüm işini ailenin içinde
sürdürmekteydi; fakat diğer aile bireyleri onun haklarına saygı göstermemekteydi
(örneğin, malvarlığı hakları, aile hakları, evliliğe dair hakları, vb.).

Kızlar “kendi evinde bir yabancı” olarak düşünülmekteydi, yani o doğduğu ailenin bir
parçası değildi; malda, gayrimenkul, vb. üzerinde hakkı yoktu çünkü onun kaderi ve
“gerçek evi” eşinin ailesindeydi. Evliliğin ardından, eşinin ailesi tarafından yine bir
yabancı olarak algılanırken, o tek kelimeyle yerine getirmek zorunda olduğu birçok
görevi olan gelindi; fakat malda, gayrimenkulde…bazen söz söyleme konusunda bile
hakkı yoktu…Kuzeyde ayrıca bir kurşun “fisheku ne paje” verme adeti vardı. Bu, kızın
babasının eğer kızı bakire değilse veya kocasına itaat etmezse kocası tarafından
öldürülmesine izin vermesi anlamına gelmekteydi. Böylece baba sadece kızını değil,
ayrıca onun hayatını da vermekteydi…

1

Doktora Adayı, “Refleksione” Kurumunun Yetkili Müdürü

2

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
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1990-1991’in başlarında, komünist rejiminin değişiminin ardından, birçok kadın
organizasyonu kuruldu. Bu organizasyonlar hukuki ve asıl fiiliyattaki kadınların
faaliyetleri ve çabalarına odaklanarak, kadın hakları, kadının durumunun iyileşmesi,
kadının sesini daha güçlü yapma, hukuki durumunu iyileştirme, vb. üzerinde çalışmaya
başladı.

Arnavutluk’ta aile içi şiddet üzerinde ilk ulusal çalışma 1996’da “Refleksione” Kurumu
tarafından yürütüldü. Bu çalışma, kadınların çoğunluğunun şiddet olarak sadece fiziksel
olana değinmesi ve psikolojik, ekonomik, cinsel…vb. diğer var olan şiddet şekilleri
hakkında fikirleri dahi olmamasına rağmen, kadına karşı ailesi içinde gerçekleşen şiddetin
asıl fiiliyatta korkunç olduğunu gösterdi. Birçok durumda, fiziksel şiddet dahi bir
suiistimal değil, adeta “kadının alınyazısı” olarak algılandı…

Durum analizleri

Kadınların hakları ve cinsiyet eşitliği konusu, başta uluslararası bağışçılar tarafından
desteklenen kâr amacı gütmeyen cemiyet çalışmaları ile Arnavutluk’ta son 20 yılda daha
görünür hale geldi. Buna rağmen, bu hâlâ bir endişe konusu olmaya devam etmektedir.
Arnavutluk’taki cinsiyet eşitsizliğinden ilk derecede sorumlu olan son derecede
kökleşmiş ve sadece cinsiyet eşitliği kavramını aktif olarak reddeden değil, ayrıca
cinsiyet eşitliği olması gerektiğine dair beklentilerin bulunmamasına veya bir kişinin
günlük yaşamındaki gerçek anlamının ne olduğuna dair değerlendirmenin yokluğuna
neden olan geleneksel cinsiyete dayalı kalıplar ve ataerkil zihniyettir.

Ataerkil zihniyetin etkileri, 1990’dan itibaren Arnavutluk’ta sürmekte olan geçiş süreci
değişimleri ile daha fazla arttı. Bu, Arnavutluk toplumunda cinsiyet dengesinin
bozulmasına ve kadınların ve erkeklerin kazanılan özgürlükler ve haklardan eşit olarak
yararlanamadığı bir duruma neden oldu. Geçiş süreci değişimleri; insan ticaretinde
sapma, aile içi şiddetin yoğunluğunun artması ve çoğu kez şehir ile küçük kasaba/köy
sınırları boyunca bu değişimlerden istifade eden ile bunlardan yararlanamayanlar arasında
derin bir ayrım ile kadınların durumunu ağırlaştırdı. Aynı zamanda kadınlar için fakirlik,
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işsizlik, işgücünde ayrımcılık, eğitimde engeller ve sağlık hizmetlerine erişim olduğu gibi
karar verme süreçlerinde yetersiz temsille bağlantılı konular daha şiddetlendi.

Kadınlar geleneksel olarak bir ailenin refahının belkemiği olmakla birlikte, son
zamanlarda dul, boşanmış veya eşleri göç etmişleri içeren aile reisi kadınların sayısının
artışıyla bu fenomen, cinsiyet eşitsizliğinin hem kadınların haklarının ihlali hem de
Arnavutluk’ta fakirliğin azaltılması ve kısa değişimlerdeki gelişim için tüm gücüne hız
kazandırmaya yönelik ciddi bir engel mi olduğu sorusuna şekil vermektedir.19 Aralık
2007’de Bakanlar Konseyi tarafından Cinsiyet Eşitliğine ve Aile İçi Şiddeti Yok Etmeye
yönelik ilk Ulusal Stratejiyle (NSGE-DV) birlikte onaylanan hareket planında belirtildiği
üzere: “Arnavutluk’ta toplumsal yaşamda tüm yönleriyle belirgin olan cinsiyet eşitsizliği
konusu sosyal politikaların odağı haline gelmezse, bu durum Arnavutluğun sürdürülebilir
bir gelişimi başarmasına yönelik çabaları engelleyecektir.”

Temel bir vatandaşlık hakkı ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından paylaşılan bir
değer olarak, cinsiyet eşitliği şimdi Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne entegrasyonunu
sağlamak ve 2006’da Arnavutluk’un imzaladığı İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın
istihdam ve sosyal dayanışma hedeflerine ulaşabilmesi için çok önemli bir koşuldur.
Uygulama gücü ve kaynakların yetersizliğinden riayet etmeye yönelik baskının
yokluğuna dek sıralanan, yasamanın ve politikaların uygulanmasına yönelik zorluklar
hâlâ devam etmektedir. Arnavutluk’ta aile içi şiddet/kadına karşı şiddete dair bir kısım
temel meseleler şunlardır:



Kadına karşı şiddet, ülkenin dört bir yanında ve tüm sosyal tabakalarda yaygın
olmaya devam etmektedir. UNDP ve UNICEF tarafından finanse edilen,
Arnavutluk Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSTAT) işbirliği ile Kasım-Aralık
2007’de gerçekleşen, Arnavutluk’ta ülke seviyesinde aile içi şiddet durumunu
belgeleme amaçlı kapsamlı bir girişim niteliğinde olan bir araştırma, tüm ülke
genelindeki 2,590 örnekten hareket ederek, 15-49 yaşı arasındaki kadınların en az
% 56’sının, aile içi şiddetin en azından bir türüne maruz kaldığını tespit etmiştir
ve araştırmanın tespit ettiği yaygın aile içi şiddet tiplerinin muhtemelen bunlarla
sınırlı olmadığı sonucuna varmıştır.



Çalışma, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanlığı tarafından yapılan Cinsiyet
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Eşitliğine ve Aile İçi Şiddeti Yok Etmeye yönelik Ulusal Strateji’nin (NSGEDV) uygulanmasına dair 2008’e ait yıllık ilerleme raporunda belirtildiği üzere,
kadınların mağdur olduğu rapor edilen çoğu olay ile tüm ülke genelinde artan
şiddeti esas alan bir sonuca göre; uğradığı şiddeti ihbar eden kadın sayısı
artmakta iken, dosya raporlarına geçmeyen ve her gün şiddete maruz kalanların
sayısı daha yüksektir.



Aile içi şiddet Arnavutluk’ta kadına karşı şiddetin en çok uygulanan şekli olmaya
devam etmektedir; VAW’dan kurtulanlar arasında en çok can kaybı bundan
kaynaklanmaktadır.



Hükümetin kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik çabaları mevcuttur; fakat
bunlar kapasite ve kaynakların yetersizliği tarafından engellenmektedir. Bu
durum özellikle yerel hükümetlerin çalışmaları bakımından söz konusudur. Uzun
süren işlemlerin ardından, aile içi şiddetten kurtulanlara yönelik ilk hükümet
destekli sığınak, 2011 baharından Tiran’da açılmıştır. Bu oldukça hoş karşılanan
bir gelişme olmakla birlikte, kuruluş hedefi Avrupa Konseyi standartlarına uygun
olarak 7,500 kişiye sığınak olma iken, hâlâ sadece en fazla 30 kadına sığınak
olabilmektedir



Kadına karşı şiddetle mücadele etmeye yönelik çalışmanın çoğunluğu hâlâ, aile
içi şiddetten kurtulanlara kritik, bununla birlikte yerel düzeyde yardım tedarik
etmeye devam eden ve bilinçlendirmeye dair aktiviteler düzenleyen sivil toplum
kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Hâlâ kadınlara karşı şiddetle mücadele
çabasına erkeklerin ve erkek çocuklarının dâhil edilmesi için az bir çalışma
bulunmaktadır ve mevcut hukuka göre kurulmaları gerekmesine rağmen kadına
karşı şiddetin faillerini hedefleyen programlar bulunmamaktadır.

Yasamanın durumu/reformlar

Arnavutluk insan hakları, cinsiyet eşitliği, sosyal içerme ve ekonomik güçlendirmede
önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Cinsiyete dayalı şiddet ve aile içi şiddete dair bahsedilen
en önemli ilerlemeler aşağıdaki gibidir:
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9669 sayılı 18.12.2006 tarihli “Aile İlişkilerinde Şiddete Karşı Önlemler” Kanunu
Eylül 2010’da geliştirildi;



“Toplumda Cinsiyet Eşitliği” Kanunu Ağustos 2008’de onaylandı;



Cinsiyet Eşitliğine ve Aile İçi Şiddeti Karşı İlk Ulusal Strateji 2007 - 2010
(NSGE-DV) ve onun eylem planı 19 Aralık 2007’de onaylandı;



Cinsiyet Eşitliğine ve Cinsiyete Dayalı Şiddete dair revize edilmiş Ulusal Strateji
2011-2015 ve onun eylem planı;



Ekonomik Yardım Kanununda aile içi şiddetten kurtulanların ve onların
çocuklarının hükümet tarafından desteklenmesinin önemini tanıyan bir değişiklik
2011’de onaylanmıştır; yani artık sadece ailenin reisleri (erkekler) hükümetin
maddi yardımlarını talep edemeyecektir;



“Aile İçi Şiddet Davaları için Başvuru Mekanizmasının Kurulması ve İşlemesi
İçin” 334 sayılı 17.02.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı;



2011 yılının sonunda Arnavutluk Hükümeti Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi
Şiddeti Önleme ve bunlarla Mücadele Etmeye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesini
imzalamıştır;



Aile içi şiddet şimdi bir suç olarak değerlendirilmektedir ve 23/2012 sayılı Kanun
“27.01.1995 tarihli 7895 sayılı Arnavutluk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda bazı
değişiklikler” ile Arnavutluk Ceza Kanunun bir parçası olmuştur. Bu yeni kanun
1 Mart 2012’de onaylanmış ve 11 Nisan 2012’de yürürlüğe girmiştir.
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Pratik katkılar
Kasım 2007’de başlayan ve Birleşmiş Milletler Vakıf Fonu tarafından desteklenen
Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ticarete karşı Arnavutluk Ağı (NAGVaT)3, yerel seviyede
aile içi şiddeti adres alan çoklu-sektörel yaklaşımı hedeflemiştir ve böylece 2007
Haziran’da yürürlüğe giren “Aile İlişkilerinde Şiddete Karşı Önlemler” (LDV) Kanunun
etkin olarak uygulanmasını sağlamıştır. Şiddete ilişkin bölümü Ağ üyelerinin aktif
katılımı ile yazılan 2007-2011 Cinsiyet Eşitliğine ve Aile İçi Şiddete Karşı Ulusal
Strateji’nin (NSGE-DV) taslağı 19 Aralık 2007’de Bakanlar Konseyi tarafından
onaylandı.

İkisi Kuzey Arnavutluk’ta4 ve üçü güneyde5 olmak üzere beş bölgede uygulanan,
LDV’nin uygulanmasından sorumlu ve bununla bağlı olan tüm idari, sivil toplum
kuruluşların, eğitici ve yargısal kuruluşların: başka bir değişle belediye seviyesinde yerel
yönetim memurlarının, topluluk temsilcilerinin, ilçe ve kaymakamlık memurlarının, yerel
polisin, sağlık ve sosyal hizmetlerin, yerel mahkemelerin, savcılık ve avukatların, Eğitim
Bakanlığı’nın (MoE) yerel memurlarının ve kadına karşı şiddet ve aile içi şiddeti önlemek
ve onunla mücadele etmek için çalışan yerel kadınların sivil toplum kuruluşlarının
katılımı ile beş Teknik Çalışma Grubu (TWG) tarafından desteklenen proje, Aile İçi
Şiddete karşı beş yerel Konsey (CaDV) kurmuştur. Kadınların, özellikle şiddet
mağdurlarının sesleri ve bakış açıları ile bilgilendirilen CaDV üyeleri, aile içi şiddeti
önleme ve onunla mücadele etmek için koordine edilmiş ve kapsamlı bir çözümü
kanunlaştırmak için bir araya gelmiştir.

CADV’ler, aile içi şiddeti hedef alan somut eylem planlarını desteklediği ve aile içi şiddet
bütçe planlama süreci hakkında bilgi verdiği gibi, beş bölgede aile içi şiddet mağdurları
için başvuru sistemini temel alan hizmet sunarak işbirliği için verimli bir platform

3

Bu 1998’den beri kurulu olan, sırayla “Refleksione” Kurumu, Gelişim Merkezi için Cinsiyet İttifakı,
Kadınlar ve Kızlar için Danışma Merkezi, Yasal Yurttaşa Dair Girşimler için Merkez ve Kadın ve Kızlar için
Barınak olmak üzere beş organizasyondan oluşan bir ağdır ve aile içi şiddete karşı koordine edilmiş topluluk
çözümleri sağlama yönünden Birleşmiş Milletler Vakıf Fonu tarafından desteklenen bu ağın projeleri
Refleksione Kurumu tarafından yönlendirilmekte ve yönetilmektedir.
4

Rreshen ve Shkoder

5

Berat, Pogradec ve Vlora
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sağlamaktadır. Bu model kısa bir süre sonra Aile İçi Şiddete karşı Koordine Edilmiş
Topluluk Çözümlerine dönüşmüştür.

Çalışma, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanlığının ricası ile 2009 yılında bu tecrübe
temel alınarak, Koordine Edilmiş Topluluk çözümlerinin üç belediyede daha uygulanması
için olduğu gibi Arnavutluk’ta Aile İçi Şiddete karşı Koordine Edilmiş Topluluk
Kurumunun kurulması için de UNDP bir Ulusal Platform taslağını desteklemiştir6.

Birleşmiş Milletler Vakıf Fonu tarafından desteklenen Cinsiyete Dayalı Şiddet ve
Ticarete karşı Arnavutluk Ağı, 2010 Temmuz’da yine aynı projeyi beş belediyede daha
tekrarlamaktadır7. USAID8, Avusturyalı Gelişim İşbirliği9 veya Welthaus Graz10 gibi
diğer önemli bağışçıların desteği ile “Refleksione” Kurumu Arnavutluk’ta dört farklı
belediyede de aynı koordine edilmiş topluluk çözümleri modelini tekrarlamıştır ve aslında
UNDP aynı sistemi bazı topluluklarda kurmaya çalışarak ayrıca üç belediyede daha
çalışmaktadır. Şimdiye dek koordine edilmiş topluluk çözümleri Arnavutluk’un yirmi
belediyesinde kuruludur.

Bir koordine edilmiş çözüm (CCR) özel bir konuya çözüm bulmak için bir araya gelmiş
topluluk uzmanları takımıdır. Bu stratejik yapı özellikle aile içi şiddet mağdurlarının
çeşitli ihtiyaçlarını adres alarak etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu takımlar çok taraflıdır ve
her bir üye aile içi şiddet suçuna ayrıntılı topluluk çözümlerinde önemli bir rol
oynamaktadır. Bununla birlikte koordine edilmiş topluluk çözümlerinin amaçları için eş
şiddeti sorununa etkili bir çözümün bulunmasında müdahale ve çözüm temel odak
olmuştur.

6

Korca, Durres ve Kamza

7

Lezha, Puka, Elbasan, Manz and mini-municipality no.6 in Kombinat, Tirana

8

Bu proje Shijak Belediyesi tarafından geliştirilmiştir.

9

“Yönetimde Eşitlik” (EiG) projesi ile Refleksione, Gramsh ve Lushnje’de koordine edilmiş topluluk
çözümlerini tekrarlamıştır.
10

Lac Belediyesinde
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Temel prensipler/ bir CCR’nin temel bileşenleri11:
Bir CCR’nin temel bileşenlerine uygun olarak, yapısı ne olursa olsun, bir çözüm
geliştirmek ve uygulamak için rehber niteliği taşıması gereken çeşitli kapsamlı prensipler
bulunmaktadır. Bu prensipler, CCR’nin yapısı ve prosedürleri oluşturulurken
derinlemesine tartışılmalıdır. Prensipler:















Hizmet ihtiyaçlarının gizliliği korunmalıdır. Mağdurların özel hayatına ve
gizliliğine, topluluğun büyüklüğü veya küçüklüğü dikkate alınmaksızın saygı
duyulmalıdır;
Mağdur merkezlilik. Hizmetler müşteriye yönelik olmalıdır; ilk ve her şeyden çok
mağdurların ihtiyaçları ve güvenliği dikkate alınmalıdır;
Modelde esneklik bulunmalıdır böylece her bir şarta uyum sağlayabilir;
Faillerin sorumluluğu. Failler hareketlerinden sorumlu tutulmalıdır. Takım
üyeleri/çözüm bulanlar bu sorumluluğa destek vermelidir ve müdahaleler bu
sorumluluğun mümkün olan en yüksek seviyeye nasıl çıkarılacağını dikkate
almalıdır;
Sürdürülebilirlik. Sistemin Finansal ve Yapısal sürdürülebilirliği çok önemlidir;
Aidiyet. CCR’ye yerel hükümetler/belediyeler sahip olmalıdır (nasıl şekil
verileceğine onlar karar verebilir) ve planlama ve uygulamada NPO’ların
katılımını onlar sağlamalıdır. Model, belediye seviyesinde sosyal hizmetler
şartlarının mevcut kapasite ve kaynakları üzerine inşa edilmelidir;
Standart Protokoller. Vaka çalışması CCR üyeleri arasında standart protokoller
tarafından yönetilmelidir;
Tutarlılık. Model, aile içi şiddet ve sosyal hizmetler kanunları ile tutarlı olmalıdır.
Güvenlik. Mağdurlar için çözümler tartışılırken, güvenliğin herhangi bir hareket
planı için temel bir faktör olduğunu dikkate almak gerekir. Örneğin, kaynaklar ve
destek yaratırken, beklenmeyen engelleri veya tehlikeli güvenlik konularını
değerlendirmek gerekir. Protokoller geliştirilirken ve aile içi şiddet vakalarına
çözüm bulunurken hangi müdahaleci çalışmanın ve neyin mağdurun güvenliğini
tehlikeye düşürdüğü ya da neyin güvenliği arttırdığına yanıt bulma her zaman
dikkate alınmalıdır.
Elverişlilik. Aile içi şiddete yönelik çözüm bulmada en önemli faktör, takımın her
bir üyesi için açık ve kolay ulaşılabilir prosedürleri saptamaktır. Toplumun

11

Arnavutluk’ta Koordine Edilmiş Topluluk Çözümleri Kurumu için Ulusal Platformda belirtildiği gibi,
2009’da Trisha Gentle ve Monika Kocaqi tarafından hazırlanan UNDP destekli bir rehberdir.
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üyelerinin CCR’nin nerede mevcut olduğunu bilmeye ve onun görev ve
sorumluluklarının ne olduğunu anlamaya ihtiyacı vardır.
Kaynaklar. Kaynakların uygunluğu topluluklara göre önemli derecede
değişecektir; fakat mağdurlara bir çözüm tedarik ederken, gelişmiş ve elverişli
çekirdek bir destek hizmetleri grubu bulunmalıdır.
Çözümün genişlemesi. Bir CCR’nin önemli bir parçası, çözümleri ve aile içi
şiddet mağdurlarına yönelik kaynakları geliştirmektir. Üyelik şekil aldığında ve
ilk protokoller ve prosedürler elverişli olduğunda, komite mağdurlara yönelik
bireysel çözümleri değerlendirmek için düzenli görüşmeler düzenlemeye ihtiyaç
duyar. Bu toplantılar, mağdurla iletişim noktasından, vaka yönetiminin mevcut
aşamalarını izleyen sürece doğru odaklanmalıdır.

CCR için çözüm düzeyi:
CCR’nin karar verme organı hem merkezi hem de yerel düzeyde işbirliği içermelidir.

CCR’nin Görevleri ve Sorumlulukları:
CCR, aile içi şiddet kanunu tarafından yönlendirilmelidir. Aile içi şiddete karşı güçlü,
tutarlı ve etkili bir çözüm bulmak için Belediye içinde belirli bir uzman bulunmalıdır. Bu
uzman sadece aile içi şiddetten, özellikle eş şiddetinden (bu kişinin aile içi şiddet
mağdurları için ilk iletişim noktası olmayabileceği kabul edilmelidir) sorumlu olmalıdır
ve sorumluluklarının ana hatları belirli olan detaylı bir iş tanımına sahip olacaktır.

CCR’nin belediye seviyesinde yerine getireceği görevler şunları içermelidir:







Mağdurları uygun hizmetlere yönlendirmek dâhil onların ihtiyaçlarını araştırmak
ve gidermeyi sağlamak;
Hizmet sağlayıcılarının koordinasyonu ve gözetimi (idare/yönetim);
Vaka Yönetimi;
İzleme;
Standartların gelişimini gözlemlemek için bakanlıklar arası bir çalışma grubu
yaratılması (MoLSAEO ve sıralı Bakanlıklar tarafından imzalanmış olan Eğitim
Bakanlığı bünyesinde altında özel görev gücü); vb.
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Buna ek olarak aşağıdaki görevler gerine getirilmelidir:





Protokollerin Gelişimi;
Hizmet sağlayıcılarının binalarının kapasitesi;
İletişim ve sosyal yardım;
Faillere danışma

Çözümün Yararları:





Toplumsal bir konuya dikkat toplar;
Tüm önemli kişilerle işbirliği ve ilişki inşa eder;
Mağdurlara birçok uzmandan yararlanma imkânı temin eder;
Tekrarı önler ve çabaların etkisini arttırır.

Bir CCR’nin üyeleri:
- Belediye Memurları

- CPU personeli

- Polis

- Avukat

- NPO

- Eğitim personeli

- Sosyal Hizmetler

- Sağlık uzmanları

- Mahkeme

- İstihdam personeli

- Savcı

- Hayatta kalanlar

- Cinsiyet Odak Noktası

- Papazlar

İdeal CCR:
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Court
Prosecutor
Bailiff

Employment

Police

Adult
Victim of
Domestic
Violence

NGO
Counselors

Municipality
and Social
Services
Legal
Services

Education
Medical
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Canada is deeply committed to the promotion and protection of women’s rights,
the prevention of violence against women and pursuit of gender equality through the
adoption of domestic and international legislation and funding support for women’s
groups. Women’s rights are enshrined within Canada’s Charter of Rights and Freedoms,
and Canada was one of the first signatory nations to the Universal Declaration on Human
Rights (1948) and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) (1981). Despite Canada’s domestic and international
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commitments, violence and discrimination against women remains a national issue that
affects women of all ethnicities, ages and regions in the country. While harassment in the
workplace and domestic abuse persist as ongoing concerns, high rates of violence towards
Aboriginal women pose the greatest challenge to women’s safety and equality within
Canada. According to the Canadian Women’s Health Network, Canadian Aboriginal
women and women of a visible minority are among the most at-risk for violence, while
other risk factors include pregnancy, youth, disability, and poverty.1
Statistics Canada, Canada’s national statistics agency, began documenting
violence against women in 1993, however in the past nineteen years numerous reports
have been established to monitor gender-based violence including: the Violence Against
Women Survey, the General Social Survey on Victimization, the Police Statistics, the
Homicide Survey, the Sentencing Survey, the Transition Home Survey, and the Victim
Services Survey. In addition to the research conducted by Statistics Canada, there is a
federally funded Convention on the Status of Women, provincial and territorial
institutions, and civil society and non-governmental institutions such as the Native
Women’s Association of Canada and the Canadian Women’s Foundation.

Status of Violence and Discrimination Against Women in Canada
A report by Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) states
that although there are more women in the workforce than ever “existing workplace
practices and regulatory models remain largely based on an old industrial model and
social patter of the able-bodied white male prinicple income earner working for a single
employer on a full-time basis.” 2. The average total income of a Canadian women in 2008
was $30,100 compared to $47,000 which was the average total income of Canadian men
in that year. 3 Workplace gender inequality is also reflected in women’s average hourly

1

“View Resources – Public Health Agency of Canada,” Public Health Agency of Canada, last modified May
14, 2012.
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/resources-eng.php.
2

“The Changing Face of Canadian Workplaces,” Human Resources and Skills Development Canada, last
modified November 11, 2012,
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/fls/resources/resource01.shtml
3

“International Women’s Day…By The Numbers 2011,” Statistics Canada, last modified March, 3, 2011,
http://www42.statcan.gc.ca/smr08/2011/smr08_153_2011-eng.htm.
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wages, which in 2008 were 84% of men’s hourly wages. 4 Canadian women continue to
suffer from sexual harassement at work. 55% of Canadian women who experience sexual
harassement in the workplace are harassed by a co-worker. Recent statistics show that
23% of Canadian women are harassed in the workplace. 5 Women in Canada continue to
face many challenges in the workplace including but not limited to, being overrepresented in some areas of traditional female employment, and under-represented in
traditionally male-dominated fields. 6
Data published by The Canadian Women’s Foundation, a national nongovernmental organization committed to the end violence against women, cites that
appoximately 427,000 women over the age of fifteen reported having been sexually
assaulted in a single year. 7 According to their data, every six days a woman in Canada is
killed by her domestic partner, and an estimated 3,000 Canadian women and their 2,500
children are living in an emergency shelters in order to escape domestic violence on any
given day.
Spousal violence and homicide remain ongoing issues. According to Statistics
Canada, it is more common for serious forms of assault to take place against women than
men, among both common-law and married partners. Women are three times more likely
than men to report to police that they had been sexually assaulted, beaten, choked, or
threatened with a weapon by their spouse8. According to research findings, women are
also more likely to be pushed, shoved, slapped or grabbed by their spouse than men. This
has held true since the first edition of Family Violence in Canada: A Statistical Profile
was published by Statistics Canada in 1999. Published on a yearly basis for over a
decade, subsequent annual reports have continued to illustrate similar trends regarding the
disproportionate spousal abuse and assault experienced by women.

4

“International Women’s Day…By The Numbers 2011,” Statistics Canada, last modified March, 3, 2011,
http://www42.statcan.gc.ca/smr08/2011/smr08_153_2011-eng.htm.
5

“Sexual Harassment and Stalking,” Ontario Women’s Directorate, last modified October 17, 2011,
http://www.women.gov.on.ca/english/resources/stats.shtml#3a.
6

“Women and Work,” Ontario Women’s Directorate,
http://www.women.gov.on.ca/english/resources/stats.shtml#3a.
7

last

modified

October

17,

2011,

“The Fact about Violence against Women,” Canadian Women’s Foundation, last accessed August 8, 2012,

http://www.canadianwomen.org/facts-about-violence/.
8

“Highlights: Family Violence in Canada- A Statistical Profile” Statistics Canada, last accessed August 12,
2012, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2010000/aftertoc-aprestdm2-eng.htm
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Statistics also indicate that while overall crime rates in Canada have dropped (for
example in 2011 rates fell by 6% and were at their lowest level since 1972 9), serious
incidents of violence against women remain prevalent. While violent crime rates are on
the decline, rates of spousal homicide of women have remained consistent over the past
thirty years. Further, the rate of spousal homicide among women was three times higher
in 2009 than that for men.10
Aboriginal women remain the most at risk group in Canada when it comes to all
forms of violence.11 In 2009, 13% of all Aboriginal women aged fifteen and older living
in one of Canada’s ten provinces stated that they had been violently victimized by either a
stranger or someone known to them.12 The Native Women Association of Canada
launched an initiative in 2004 called Sisters in Spirit to bring the cases of murdered and
missing Aboriginal women and girls to widespread public attention and establish support
for renewed efforts to probe the hundreds of unsolved homicdes of Aboriginal women.
According to Sisters in Spirit, over the past twenty years more than five hundred women
have gone missing in communities across Canada.
In July 2012, The Federation of Saskatchewan Indian Nations called for an
inquiry into why First Nations women are more susceptible to violent acts than any other
demographic in Canada. As the FSIN points out, there are currently at least sixty-one
cases of missing Aboriginal women in Saskatchewan alone,13 and a significantly higher
number of Aboriginal women have experienced incidents of violence than nonAboriginal women. According to the Canadian Women’s Foundation, Aboriginal women

9

“Police report lowest crime rate in 40 years, Statistics Canada says,” National Post, last accessed August 8,
2012
http://news.nationalpost.com/2012/07/24/crime-rate-in-canada-at-lowest-level-since-1972-statistics-canadasays/.
10

“Highlights: Family Violence in Canada- A Statistical Profile” Statistics Canada, last accessed August 12,
2012, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2010000/aftertoc-aprestdm2-eng.htm
11

Native Women’s Association of Canada, What Their Stories Tell Us: Research findings from the Sisters in
Spirit Initative, 2010: 12.
12

“Violent victimization of Aboriginal women in the Canadian provinces, 2009,” Statistics Canada, last
accessed August 8, 2012,
www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11439-eng.htm.
13

“FSIN wants inquiry into missing, slain Aboriginal women,” CBC News, last accessed August 8, 2012,

http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/story/2012/07/05/sk-inquiry-missing-murdered-women.html.
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(including First Nations, Metis and Inuit) in Canada are eight times more likely to be
killed by their partner than non-Aboriginal women.14 A lack of sensitivity training for
police officers, inadequate information sharing and insufficient public support have been
idenitfied as factors which have hindered efforts to mitigate the disproportionate levels of
discrmination and violence towards Aboriginal women.
Legal Structure of Address and Redress
In addition to the Government of Canada’s commitment to international
agreements aimed at upholding gender equality, including the Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)15, Canada has its
own domestic legislative framework to address violence and discrimination against
women. The rights of women are outlined in the Canadian Charter of Rights and
Freedoms, the nation’s highest legislation. The Charter, which is enshrined in the
Constitution, applies to parliament and the Government of Canada, as well as to the
legislature and government of each province and territory.16 Women’s rights are explicitly
addressed and protected. For example, in “section 15 of the Charter [which] guarantees
that every individual is equal before the law, and has the right to the equal protection and
equal benefits of the law without discrimination based on race, national or ethnic origin,
colour, religion, sex, age, sexual orientation or mental or physical disability.” 17 Other
sections of the Charter relevant to the legal address and redress of violence against
women and equality claims include Section 7, which guarantees “the right to life, liberty,
and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance
with the principles of fundamental justice”18; and Section 12, which guarantees “the right

14

“The Fact about Violence against Women,” Canadian Women’s Foundation, last accessed August 8, 2012,

http://www.canadianwomen.org/facts-about-violence/.
15

“Chapter IV: Human Rights”, Convention on all Forms of Discrimination Against Women, UN Treaty
Collection,
last
accessed
August
13,
2012,
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
16

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for Feminist Research
(2000), last accessed August 8, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
17

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for Feminist Research
(2000), last accessed August 8, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
18

Section 7, The Canadian Charter of Rights and Freedoms, last accessed August 13, 2012 http://lawslois.justice.gc.ca/eng/charter/page-1.html
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not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment”.19 Further, sections
7, 15 and 28 of the Charter guarantee that with respect to domestic violence, women and
children have the right to equal benefit and protection of the criminal law.” 20
In Canada, violence against women “constitutes an offence under the assault
provisions of s. 265 of the Criminal Code”.21 Section 265 of the Canadian Criminal Code
states:


265. (1) A person commits an assault when
o
(a) without the consent of another
person, he applies force intentionally to that other person,
directly or indirectly;
o
(b) he attempts or threatens, by an act
or a gesture, to apply force to another person, if he has, or
causes that other person to believe on reasonable grounds that
he has, present ability to effect his purpose; or
o
(c) while openly wearing or carrying a
weapon or an imitation thereof, he accosts or impedes another
person or begs.

Application (2) This section applies to all forms of assault, including
sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a third party or
causing bodily harm and aggravated sexual assault.22

Since violence against women is classified under criminal law in Canada, it follows

19

Section 12, The Canadian Charter of Rights and Freedoms, last accessed August 13, 2012 http://lawslois.justice.gc.ca/eng/charter/page-1.html
20

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for Feminist Research
(2000), last accessed August 8, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
21

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for Feminist Research
(2000), last accessed August 8, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
22

"Criminal Code," Department of Justice Canada, last accessed August 11, 2012,

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-130.html#docCont.
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the legal procedures of a criminal case. Police are usually responsible for the initial
investigation and possible arrest, however, a person accused of a crime may not always
be arrested.23 The Canadian Criminal Code requires that police officers have reasonable
grounds to make an arrest and suspicion of a crime is insufficient evidence for an arrest.
This important stipulation is meant to protect those who are accused from unlawful arrest,
however in the case of assault and/or spousal abuse it can often be very difficult for a
victim to ‘prove’ to police beyond suspicion that a crime has been committed. If there is
reasonable grounds for an arrest, the accused may be arrested, and if not alternatively
“may receive a ‘summons’ after a charge has been laid before the court [ordering the
accused] to appear in court at a certain time to answer to the charge”. 24
If the police arrest the accused, they must follow certain legal procedures to ensure
that their rights are protected. “When the police arrest or detain an individual, they must
tell the person that he or she has the right to consult a lawyer without delay and explain
the reasons for the arrest and the specific charge.”25 Anyone arrested and held in custody
has the right to appear in front of a judge within 24 hours to have pre-trial release or a bail
determined. The prosecutor must, at this point, show the need for the accused to remain in
custody. If a judge decides on release, the accused may be released with or without
conditions. Release on bail will only be refused if there are very strong reasons for doing
so. This, once again, is intended to protect those accused of a crime, however often places
victims who have been subject to violence in precarious and potentially dangerous
positions.
Under the Criminal Code, the safety of the victim also must be taken in to
consideration in bail decisions.26 If bail is granted to the accused “Criminal Code bail and
probation conditions specifying ‘no contact’ are the most effective means, other than
[police] custody to prevent contact between parties, because they are the most
enforceable, and because they carry the most immediate and severe consequences for
breach. Peace bonds and restraining orders are the next most effective in keeping the
23

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
24

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
25

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
26

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
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victim safe.”27 Despite these restrictions, there is absolutely no guarantee, beyond
custody, that an accused assailant may not seek out the victim for violent retribution.
Those offences, including violence against women, which are deemed ‘serious’ by
the presiding judge are prosecuted by indictment. “In most cases the accused may choose
to be tried by a provincial court judge, by a superior court judge or by a judge of a
superior court with a jury. For indictable offences, there may be a “preliminary hearing”
during which a judge examines the case to decide if there is enough evidence to proceed
with the trial. If the judge decides there is not enough evidence, the case will be
dismissed. Otherwise, a full trial will be ordered.”28 While some victims feel validated
and vindicated by court proceeding, many find the process incredibly difficult, draining
and potentially re-traumatizing.
If and when the case goes to court “the prosecution must prove that the accused is
guilty of the charge beyond a reasonable doubt.”29 Women are often forced to relive the
experience of abuse and assault, at times in front of a courtroom. Information completely
irrelevant to the question of an assailant’s guilt, such as prior sexual history and/or
clothing choices, has at times been brought in by those acting for the defendant as
“evidence,” meant to undermine the statements of victim witnesses and call into question
the caliber of their character.
In some sensitive situations “a victim’s identity may be protected; victim impact
statements may be submitted and must be considered at sentencing; and offenders may be
ordered to pay restitution (an amount of money to compensate the victim) as part of the
sentence.”30 However, outcomes are dependent on a number of factors, decided by the
judge and are not always in favor of the victim. “If the accused is found guilty of the
crime, the judge must decide the appropriate sentence. When making this decision, the
judge must consider the seriousness of the crime, the range of sentences possible in the
Criminal Code or other statutes, preventing or deterring the offender or others from
27

Cynthia Chewar, "Violence against Women and Children: Some Legal Issues," Canadian Journal of
Family
Law
20,
no.
1
(2003):
99-178,
last
accessed
Augsut
8,
2012,
http://search.proquest.com.ezproxy.lib.ryerson.ca/docview/228235974.
28

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
29

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
30

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
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committing similar crimes and the prospects for rehabilitation.”31 Ultimately, no matter
the possible sentence and prospective outcome, some victims find the prospect of lengthy
and traumatizing court proceedings a significant deterrent and thus many choose not to
press charges.
The Role of Cıvil Society Organizations in Preventing Violence and Discrimination
The importance of civil society to support those who have experienced violence
and ensure legal measures are upheld cannot be overstated. Institutions and organizations
charged with the prevention of violence and/or discrimination against women in Canada
are present at the federal, provincial, territorial and regional levels. These organizations
work towards the prevention of violence and/or discrimination against Canadians
including women, children, the elderly, aboriginals, immigrants, and victims of partner
violence. Services and funding are offered by the public, private, or voluntary sectors.
In Canada, federal organizations provide funding, direction, and guidelines for
the smaller organizations in this sector. Federal institutions do not provide any
operational services but instead resources, and policy direction to the sector. Provincial
organizations provide both financial and operational services to the sector, often in
collaboration with regional groups. Regional organizations rely on private donations, and
public and private funding to provide services directly to the sector.32
Federal Institutions and Organizations
Status of Women Canada (SWC) is the federal government organization with the
primary mandate to “coordinate policy with respect to the status of women and administer
related programs.”33 The organization’s three priorities regarding women and equality
include, “increasing women's economic security and prosperity; encouraging women's
leadership and democratic participation; and ending violence against women.” SWC is
led by a Federal Minister, a Parliamentary Secretary and a Head of the Agency, and

31

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, last accessed August 9, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
32

“Measuring Violence Against Women Statistical Trends 2006 - Commissioned by
Federal/Provincial/Territorial Ministries responsible for the Status of Women,” YWCA Canada, accessed
August 10, 2012,
http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000043.pdf.
33

“Who We Are,” Status of Women Canada, last modified January 19, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/abu-ans/index-eng.html#mandate.
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services provided by SWC include funding programs, delivering gender-based analysis
and strategic policy and advocacy.34 The Government of Canada, through parliamentary
authorities, funds the Department and the net cost of operations of SWC is projected to be
approximately $30 million for the 2011-2012 fiscal year.35
Gender-Based Analysis and Strategic Policy are important services provided by
SWC. Gender-Based Analysis is a policy tool used to assess the impacts of policies,
programs or initiatives on the population.36 SWC is tasked with the implementation of the
Gender-Based Analysis Plan throughout federal departments in an effort to obtain gender
equality in policy formation and implementation.37 In terms of Strategic Policy, the SWC
advises other federal departments on gender and policy issues. In this capacity SWC
“collaborates with federal, provincial, territorial and international organizations, and with
the non-profit, voluntary, academic and private sectors.”38
The Women’s Program (WP) is the only source of funding accessible to exterior
organizations provided by SWC. The Women’s Program provides funding to
organizations that support projects with three specific priorities, one being ending
violence against women and girls. Local, regional, and national organizations may be
eligible to receive funding in the form of a grant or contribution. In 2011, the Women’s
Program distributed $19,950,000.00 for grants and contributions, 39 and in the 2009-2010
fiscal year WP provided funding to a variety of national and regional programs including
the Newfoundland Aboriginal Women's Network, the Alberta Council Of Women's

34

“Who We Are,” Status of Women Canada, last modified January 19, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/abu-ans/index-eng.html#mandate.
35

“Status of Women Canada Report 2011,” Treasury Board Secretariat, last modified November 17, 2011,

http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/inst/csw/csw01-eng.asp#Sec1.5.
36

“GBA+,” Status of Women Canada, last modified July 12, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/pol/gba-acs/index-eng.html.
37

“Status of Women Canada Report 2011,” Treasury Board Secretariat, last modified November 17, 2011,

http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/inst/csw/csw01-eng.asp#Sec1.5.
38

“Who We Are,” Status of Women Canada, last modified January 19, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/abu-ans/index-eng.html#mandate.
39

“Financial Statements 2010-2011,” Status of Women Canada, last modified June 9, 2011,

http://www.swc-cfc.gc.ca/account-resp/pr/fin/1011-2-eng.html.
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Shelters, Changing Together: Centre for Immigrant Women Association, and the National
Initiative for Care of the Elderly.40
Further, a Federal-Provincial-Territorial (FPT) Ministers Responsible for the
Status of Women Forum takes places annually.41 The Forum viewed as an opportunity
“for Ministers to exchange insights and discuss developments in the priority areas of
improving women’s economic security, promoting women’s leadership and ending
violence against women, each with an ongoing focus on Aboriginal women.”42 This year
was the Forum’s 30th anniversary.
In 1988, the Government of Canada created a federal initiative to address family
violence, including relationships of kinship, intimacy, dependency or trust.43 Several
federal departments and agencies have programs or policies addressing the various issues
involved in family violence, and this joint initiative allows for cooperation and cohesion
within the Federal Government. The Family Violence Initiative (FVI) works to decrease
the occurrence of family violence in Canada. Their mandate is to, “enhance awareness
about family violence, build the knowledge base and strengthen the ability of the justice,
housing and health systems, and communities to prevent and respond to family
violence.”44 In order to accomplish this goal the FVI “promotes public awareness of the
risk and protective factors associated with family violence, works with government,
research and community partners to strengthen the capacity of criminal justice, housing
and health systems to respond; and supports data collection, research and evaluation

40

“Funded Projects – 2009-2010,” Status of Women Canada, last modified October 20, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/fun-fin/fp-pf/2009-2010/index-eng.html.
41

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, last accessed August 10, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
42

“Press Release: Ministers responsible for the Status of Women reaffirm their commitment to address
priority issues for women: Economic security, leadership, and ending violence,” Canadian Intergovernmental
Conference and Secretariat, last modified August 8, 2012,
http://www.scics.gc.ca/english/conferences.asp?a=viewdocument&id=1711.
43

“Background and Context,” Public Health Agency of Canada, last modified May 15, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/about_apropos/evaluation/reports-rapports/2010-2011/fvi-ivf/context-eng.php.
44

“Family Violence Initiative – Performance Report from April 2004 to March 2008,” Public Health Agency
of Canada, last accessed August 10, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/fvi-perf-rprt-eng.pdf.
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efforts to identify innovative/promising practices
interventions.”45

and

a range

of effective

The FVI receives $7,000,000.00 in permanent annual funding provided by the
Government of Canada. This funding is distributed among a variety of departments,
including the Royal Canadian Mounted Police, Statistics Canada and the Status of
Women Canada. 46 In addition to coordinating policies and services delivered by its many
partners, the Public Health Agency manages the National Clearinghouse on Family
Violence under the Family Violence Initiative. Although the National Clearinghouse does
not provide social services, legal advice or counseling support, it does make available
public online access to E-Bulletins, Best Practice documents, Emergency Support
Contacts, and other resources concerning the Abuse of Older Adults, Child Abuse &
Neglect, Child Sexual Abuse, Intimate Partner Abuse Against Women and Men and
general Family Violence.47
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC) is the federal
department charged with the prevention of violence and/or discrimination against women,
and family violence in Aboriginal communities. AANDC is responsible for the Family
Violence Prevention Program (FVPP), one of five Social Development Programs within
the federal department that provides shelter and prevention services to First Nations.
FVPP supports 41 shelters and reaches 49% of aboriginal communities.48 Funding from
FVPP is only eligible to residents living on reserve, and does not provide funds for
aboriginals residing off reserve. FVPP distributes $30 million annually to First Nations
organizations throughout the country, including shelters in Ontario, Quebec, Alberta,

45

“The Family Violence Initiative,” Public Health Agency of Canada, last modified December 1, 2011,

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/initiative-eng.php.
46

“Background and Context,” Public Health Agency of Canada, last modified May 15, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/about_apropos/evaluation/reports-rapports/2010-2011/fvi-ivf/context-eng.php.
47

“View Resources – Public Health Agency of Canada,” Public Health Agency of Canada, last modified May
14, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/resources-eng.php.
48

“Family Violence Prevention Program – Questions and Answers,” Aboriginal Affairs and Northern
Development Canada, last modified June 19, 2012,
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1334670132660.
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British Columbia, and Manitoba.49 AANDC works together with other federal
departments to provide services to the sector. FVPP provides funding for communitybased prevention programs, shelter services, and core funding to the National Aboriginal
Centre Against Family Violence. The National Aboriginal Centre Against Family
Violence “provides a national coordinating role for service providers from shelters and
prevention projects by conducting research and providing training opportunities,” in
aboriginal communities.50 In response to Canada’s extremely high number of missing
and murdered aboriginal women, the federal government has provided funding to
improve “community safety and to ensure that the justice system and law enforcement
agencies can better respond to cases of missing and murdered Aboriginal women”.51
Provincial, Territorial & Regional Organizations
Institutions and organizations at the provincial, territorial and regional levels have
various foundational structures, and economic resources. These organizations and
institutions provide a variety of different services to prevent and help victims of violence
and discrimination in Canada.52 Canada’s ten provinces and three territories all have some
level of provincial involvement in the sector. Some provinces, such as Ontario, have
offices, ministries or directorates, either as stand-alones or operating under another
Ministry, dedicated to women’s issues. They are supported economically through money

49

“Family Violence Prevention Program – Background,” Aboriginal Affairs and Northern Development
Canada. last modified June 19, 2012,
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1334604848555.
50

“Family Violence Prevention Program – Background,” Aboriginal Affairs and Northern Development
Canada. last modified June 19, 2012,
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1334604848555.
51

“Government of Canada Takes Concrete Action Regarding Missing and Murdered Aboriginal Women,”
Justice Canada, last modified August 3, 2012, http://www.justice.gc.ca/eng/news-nouv/nrcp/2010/doc_32560.html and, “RCMP and Assembly of First Nations Sign Agreement to Work
Collaboratively on Issues Related to Missing and Murdered Aboriginal Persons,” Royal Canadian Mounted
Police, last modified December 15, 2011,
http://www.rcmp-grc.gc.ca/news-nouvelles/2011/12-15-afn-apn-eng.htm.
52

“Breaking the Links Between Poverty and Violence Against Women - National Clearinghouse on Family
Violence 2008,” Public Health Agency of Canada, last accessed August 10, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/fem-brklnks-eng.pdf.
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allocation in the province or territory’s annual budget. These organizations provide policy
direction and/or funding to regional partners.53
Frequently, policy and funding initiatives are shared by several different
ministries or offices within the provincial government. Certain provinces and territories
have implemented legislation or other judicial methods to strengthen services to the
sector.54 In 1994, Saskatchewan passed The Victims of Domestic Violence Act, 55
providing “emergency intervention orders, victims' assistance orders, and warrants of
entry to assist victims of domestic violence”.56 Those who are eligible under the act
include spouses, common law spouses, same sex partners, children, parents, siblings and
disabled persons who have been subjected to domestic violence from a cohabitant.57
In most cases, the province or territory directs policy and provides funding to
smaller regional organizations.58 Regional organizations that focus on the prevention of
violence and/or discrimination of women are most often funded by donations, federal,
provincial, or private grants, and other fundraising efforts.59 In a 2011 funding and policy

53

“Measuring Violence Against Women Statistical Trends 2006 - Commissioned by
Federal/Provincial/Territorial Ministries responsible for the Status of Women,” YWCA Canada, last accessed
August 10, 2012,
http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000043.pdf.
54

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, last accessed August 10, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
55

“The Victims of Domestic Violence Act,” Government of Saskatchewan, last accessed August 9, 2012,

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/V6-02.pdf.
56

“The Victims of Domestic Violence Act – Justice and Attorney General,” Government of Saskatchewan Justice, last accessed August 9, 2012,
http://www.justice.gov.sk.ca/Victims-of-Domestic-Violence-Act.
57

“Fact Sheet,” Government of Saskatchewan - Justice, last modified October 2011,

http://www.justice.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=511,117,113,81,1,Documents&MediaID=6
5a3f9be-961a-405e-b951-57e28d0367a3&Filename=FactSheet-Victims-of-Domestic-Violence-Act.pdf.
58

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, last accessed August 10, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
59

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, last accessed August 10, 2012,
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scan prepared by the Canadian Network of Women’s Shelters & Transition Homes, it was
noted that the majority of funding provided by the provinces and territories was project
funding.60 The scan noted that with the exception of Quebec, there is a very little core
funding provided by the provinces and territories, which has a major impact on the
consistency and quality of services provided to those who have experienced assault, as
well as ongoing surveillance required to ensure legal mechanisms are upheld. 61
The organizations that provide services directly to the community concerning the
prevention of violence against women include shelters, transition houses, sexual assault
centres, victim support services, community outreach centres, help phone lines and crisis
centres.62 The duties, modes of operation, and accessibility of these organizations vary
greatly depending on funding, location, and access to resources.63 Presently, there are
over 200 Rape Crisis Centres and Transition Houses operating in Canada, 64 however
Canadian women living in rural areas often have difficulty accessing emergency services,
shelters, and counselling. 65

http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
60

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, last accessed August 10, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
61

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, last accessed August 10, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
62

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, last accessed August 10, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
63

“Breaking the Links Between Poverty and Violence Against Women - National Clearinghouse on Family
Violence 2008,” Public Health Agency of Canada, last accessed August 10, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/fem-brklnks-eng.pdf.
64

“Anti-Violence Centres – Canadian Association of Sexual Assault Centres,” Canadian Association of
Sexual Assault Centres, last accessed August 10, 2012,
http://www.casac.ca/content/anti-violence-centres.
65

“Breaking the Links Between Poverty and Violence Against Women - National Clearinghouse on Family
Violence 2008,” Public Health Agency of Canada, last accessed August 10, 2012,
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For example, in the province of Quebec, there are over 60 Rape Crisis Centres
and Transition Houses; some are only open on weekdays, while others run 24/7. In
comparison, there is no designated sexual assault centre in the Yukon. Yukon residents
have three options; contact the one shelter in the Territory, the Victim Services and
Family Violence Prevention Unit, or a transition house. 66

National Collectives
In an effort to generate cohesion in the sector, enhance services provided and
share best practices, several national associations have been created. The Canadian
Network of Women’s Shelters & Transition Houses (ENDVAW), founded in 2009,
provides a national forum in which leaders and members of provincial, territorial, region
and aboriginal organizations are able to share information, collaborate on research, and
advocate on behalf of the sector.67
Further, the Canadian Association of Sexual Assault Centres (CASAC) is an
organization comprised of Canadian sexual assault centres working to prevent, and
ultimately eradicate, rape and sexual assault through legal, social and attitudinal changes.
CASAC states that it is “a mechanism for communication, education and mobilization to
alleviate the political and geographical isolation of centres in Canada.”68
There are a variety of organizations across Canada that provide services to
women that are not related to violence or abuse. Instead they focus on women’s health,
economic prosperity, self-image, education, careers and a wealth of other issues directly
affecting women. In targeting these issues these organizations are providing Canadian
women with resources to fight discrimination in the workplace, and in their communities.
In British Columbia the YMCA, South Asian Women Centre, Wish Drop-In Centre
(Women’s Centre for Prostitutes), DAWN Vancouver (Disabled Women’s Network) and
66

“Anti-Violence Centres – Canadian Association of Sexual Assault Centres,” casac.ca, last accessed August
10 2012,
http://www.casac.ca/content/anti-violence-centres.
67

“About the Canadian Network – ENDVAW,” United to End Violence Against Women, last modified in
2011,
http://endvaw.ca/about-us.
68

“About Us & Membership – CASAC,” casac.ca, last accessed August 10 2012,

http://casac.ca/content/about-us-membership.

384

Country Report on Violence and Discrimination against Women
Canada
Almas Jiwani

Pacific Post-Partum Support Society are only a few of the many Women’s Centres
available to women in that province. Accessibility, funding, and services provided by
Women’s Centres and available to Canadian women vary greatly across Canada.69
Conclusion
The issues surrounding violence against women in Canada, and the legal, judicial
and civil society measures in place to address it are multi- faceted and complex. While
Canada possesses the legal framework necessary to address violence against women and
discrimination, there are gaps in enforcement and implementation that continue to
undermine efforts to eliminate gender-based violence and discrimination. Canada’s
culturally diverse population, sparsely populated remote areas and significant human
rights issues facing Aboriginal populations complicate service provision, monitoring and
policing efforts and successful criminal sentencing of assailants. While violence is on the
decline in Canada, a significant number of women continue to experience violence, and
under-reporting remains a serious concern
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Kanada, ulusal ve uluslar arası düzenlemeler kabul ederek ve kadın hareketlerini
fonlayarak kendini kadın haklarının yükseltilmesi ve korunması, kadına yönelik şiddetin
önlenmesi ve cinsiyet eşitliğinin sürdürülmesine içten bir şekilde adamıştır. Kadın hakları
"Kanada Hak ve Özgürlükler Bildirgesi" ile saygın bir yere konulmuş ve Kanada,
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni (1948)
ve Kadına Yönelik Her Türlü
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ni (KYAOKS) (1981) ilk imzalayan
devletlerden biri olmuştur. Kanada'nın ulusal ve uluslar arası çabalarına rağmen, kadına
yönelik şiddet ve ayrımcılık her etnisiteden, yaştan ve bölgeden kadını etkileyen ulusal
bir sorun olarak sürmektedir. İşyerindeki taciz ve aile içi şiddet devam eden olgular
olarak sürüp giderken, Aborjin kadınlara yönelik yüksek orandaki şiddet, Kanada’da
kadınların güvenliği ve eşitliği açısından en büyük sorunu ortaya çıkarmaktadır. Kanada
Kadın Sağlığı Bilgi Ağına göre, Kanadalı Aborjin kadınlar ve dikkate değer azınlıklara

1 Birleşmiş Milletler Kanada Ulusal Kadın Komitesi Başkanı
2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
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mensup kadınlar—diğer risk faktörleri hamilelik, gençlik, engellilik ve yoksulluk olmakla
birlikte—şiddet bakımından en yüksek riskle karşı karşıya bulunmaktadırlar3.
Kanada'nın ulusal istatistik kurumu olan İstatistik Kanada, 1993 yılında kadına
yönelik şiddeti belgelendirmeye başlamıştır. Nitekim geçtiğimiz on dokuz yılda cinsiyet
temelli şiddeti izlemek için, Kadına Yönelik Şiddet Anketi, Genel Sosyal Mağduriyet
Anketi, Polis İstatistikleri, Cinayet Anketi, Cezalandırma Anketi, Hane İntikal Anketi ve
Mağdur Hizmetleri Anketini içeren çok sayıda rapor oluşturulmuştur. İstatistik Kanada
tarafından yürütülen araştırmalara ek olarak, federal olarak fonlanan Kadının Statüsüne
İlişkin Sözleşme, vilayetsel ve bölgesel kurumlar ve Kanada Yerli Kadınlar Derneği ve
Kanadalı Kadınlar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları ve hükümet-dışı kuruluşlar
bulunmaktadır.
Kanada'da Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığa İlişkin Durum
Kanada İnsan Kaynakları ve Vasıflarını Geliştirme ( KİKVG), işgücünde hiç
olmadığı kadar çok kadın olmasına rağmen, "var olan işyeri uygulamaları ve düzenleyici
modeller büyük ölçüde eski endüstriyel model ve güçlü bir bedene sahip beyaz erkeğin
tek bir işverene bağlı olarak tam-zaman esasına göre çalışması sosyal kalıbı üzerinde
temellenen"4çalışma yaşamının aynen sürdüğünü ifade etmektedir. 2008 yılında Kanadalı
bir kadının ortalama geliri $30,100 iken aynı yıl Kanadalı bir erkeğin ortalama geliri
$47,000 kadardı 5. İşyerindeki cinsiyet eşitsizliği ayrıca kadınların ortalama saatlik
ücretlerine de yansımaktaydı ki bu da erkeklerin 2008 yılındaki ortalama saatlik
ücretlerinin %84'üydü6. Kanadalı kadınlar işyerinde cinsel tacize de maruz
kalmaktadırlar. İşyerinde cinsel tacize maruz kalan kadınların %55'i bir iş arkadaşı
tarafından taciz edilmiştir. Son istatistikler Kanadalı kadınların %23'ünün işyerinde tacize

3

“Kaynaklar– Kanada Halk Sağlığı Kurumu” Kanada Halk Sağlığı Kurumu, (Çevrimiçi) 14 Mayıs, 2012.

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/resources-eng.php.
4

“The Changing Face of Canadian Workplaces,” Human Resources and Skills Development Canada,
(Çevrimiçi) 11 Kasım, 2012,
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/fls/resources/resource01.shtml
5

“International Women’s Day…By The Numbers 2011,” Kanada İstatistik, (Çevrimiçi) 3 Mart, 2011,
http://www42.statcan.gc.ca/smr08/2011/smr08_153_2011-eng.htm.
6

“International Women’s Day…By The Numbers 2011,” Kanada İstatistik, (Çevrimiçi) 3 Mart, 2011,,
http://www42.statcan.gc.ca/smr08/2011/smr08_153_2011-eng.htm.
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maruz kaldığını göstermektedir7. Kanadalı kadınlar işyerinde, geleneksel kadın istihdam
alanlarının bazılarında gereğinden fazla temsil edilmek ve geleneksel erkek istihdam
alanlarında gereğinden az temsil edilmenin de dâhil olduğu, ancak bunlarla sınırlı
kalmayan birçok sorunla yüz yüze kalmaya devam etmektedir 8.
Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesine kendini adamış ulusal bir hükümetdışı kuruluş olan Kanadalı Kadınlar Vakfı tarafından yayınlanan veriler, her yıl yaşları on
beşin üzerinde olan yaklaşık 427,000 kadının cinsel saldırıya maruz kaldığını
belirtmektedir9. Bu verilere göre, her altı günde bir Kanadalı kadın partneri tarafından
öldürülmekte ve her gün tahminen 3,000 Kanadalı kadın ve onların 2,500 çocuğu aile içi
şiddetten kaçmak için sığınma evlerinde yaşamaya başlamaktadır.
Evlilik içi şiddet ve öldürme devam eden sorunlar olmayı sürdürmektedir.
Kanada İstatistik'e göre, hem evli hem de evli olmayan çiftler arasında, yaralamanın ciddi
biçimlerinin erkeklerden ziyade kadınlara uygulanması daha yaygındır. Kadınlar, cinsel
saldırıya uğradıklarını, dövüldüklerini, boğazlandıklarını ya da eşleri tarafından silahla
tehdit edildiklerini polise bildirmeye erkeklere oranla üç kat daha fazla meyillidirler 10.
Araştırma bulgularına göre, kadınlar eşleri tarafından itilme, dürtülme, tokatlanma ya da
alıkonulmaya da erkeklerden daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bu bulgular, 1999 yılında
İstatistik Kanada tarafından yayımlanan Kanada'da Aile içi Şiddet: İstatistiksel Bir
Profil'in ilk baskısından itibaren geçerliliğini sürdürmektedir. On yılın üzerinde bir
süreden beri yıllık olarak yayımlanan, müteakip yıllık raporlar, kadınların eşleri
tarafından maruz bırakıldığı orantısız şiddet ve saldırı konusunda benzer eğilimler
göstermeye devam etmiştir.

7

“Sexual Harassment and Stalking,” Ontario Kadın Direktörlüğü, (Çevrimiçi) 17 Ekim, 2011,
http://www.women.gov.on.ca/english/resources/stats.shtml#3a.
8

“Women
and
Work,”
Ontario
Kadın
Direktörülüğü,
http://www.women.gov.on.ca/english/resources/stats.shtml#3a.
9

(Çevrimiçi)

17

Ekim,

2011,

“The Fact about Violence against Women,” Kanada Kadın Vakfı, (Çevrimiçi) 8 Ağustos, 2012,

http://www.canadianwomen.org/facts-about-violence/.
10

“Highlights: Family Violence in Canada- A Statistical Profile” Kanada İstatistik, (Çevrimiçi) 12 Ağustos,
2012, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2010000/aftertoc-aprestdm2-eng.htm
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İstatistikler ayrıca Kanada'da toplam suç oranları düşmekteyken (örneğin 2011
yılında oranlar %6 oranında düşmüş ve 1972 yılından beri en düşük seviyeye ulaşmıştır11)
kadına yönelik şiddetin yaygın olarak sürdüğüne işaret etmektedir. Son otuz yıldan beri
şiddet içerikli suç oranları düşüşteyken, kadınların eşleri tarafından öldürülme oranları
aynı kalmaktadır. Dahası, 2009 yılında bu oran kadınlarda erkeklerde olduğundan üç kat
daha fazladır12.
Aborjin kadınlar şiddetin tüm türleri söz konusu olduğunda Kanada'daki kadınlar
arasında en yüksek riskte bulunan gruptur13. 2009 yılında Kanada'nın on vilayetinden
birinde yaşayan yaşı on beş ve üzerindeki tüm Aborjin kadınların %13'ü bir yabancı ya da
tanıdıkları biri tarafından şiddet mağduru edildiklerini belirtmişlerdir14. Kanada Yerli
Kadın Derneği, toplumun dikkatini öldürülen ve kayıp Aborjin kadın ve kız vakalarına
çekmek ve yüzlerce çözülmemiş Aborjin kadın cinayetini çözmek amacıyla soruşturma
başlatmak için yenilenen çabalara destek sağlamak üzere 2004 yılında Ruhtaki
Kızkardeşler adında bir girişim başlatmıştır. Ruhtaki Kızkardeşler'e göre, son yirmi yıldır
Kanada'daki topluluklarda beş yüzün üzerinde kadın kayıptır.
Temmuz 2012'de, Saskatchewalı Yerli Milletler Federasyonu, İlk Milletler'e
mensup kadınların diğer nüfusa göre neden şiddet eylemlerine daha fazla maruz kaldığına
ilişkin bir araştırma çağrısında bulunmuştur. SYMF'nin dikkat çektiği üzere, şu anda
sadece Saskatchewan'da en az altmış bir kayıp Aborjin kadın vakası bulunmaktadır15.
Aborjin olmayan kadınlara nazaran kayda değer büyüklükte sayıdaki Aborjin kadın şiddet
eylemini deneyimlemiştir. Kanada Kadın Vakfı'na göre, Kanada'daki Aborjin kadınlar (

11

“Police report lowest crime rate in 40 years, Statistics Canada says,” National Post, (Çevrimiçi) 8 Ağustos,
2012
http://news.nationalpost.com/2012/07/24/crime-rate-in-canada-at-lowest-level-since-1972-statistics-canadasays/.
12

“Highlights: Family Violence in Canada- A Statistical Profile” Kanada İstatistik, last accessed August 12,
2012, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2010000/aftertoc-aprestdm2-eng.htm
13

Kanada Yerli Kadınlar Birliği, What Their Stories Tell Us: Research findings from the Sisters in Spirit
Initative, 2010: 12.
14

“Violent victimization of Aboriginal women in the Canadian provinces, 2009,” Kanada İstatistik,
(Çevrimiçi) 8 Ağustos, 2012
www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11439-eng.htm.
15

“FSIN wants inquiry into missing, slain Aboriginal women,” CBC Haberleri, (Çevrimiçi) 8 Ağustos, 2012,

http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/story/2012/07/05/sk-inquiry-missing-murdered-women.html.
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İlk Milletler, Metis ve Inuitler dâhil olmak üzere) Aborjin olmayan kadınlara göre
partnerleri tarafından öldürülmeye sekiz kat daha yakındırlar16. Polis memurları için
duyarlılık eğitimi hususundaki eksiklik, yetersiz bilgi paylaşımı ve yetersiz toplum
desteği, Aborjin kadınlara yönelik orantısız düzeyde ayrımcılık ve şiddetin azaltılması
çabalarını engelleyen nedenler olarak tanımlanmaktadır.
Söylem ve Çözümün Yasal Yapısı
Kanada Hükümeti'nin Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan
Kaldırılması Sözleşmesi (KYAOKS)17de dâhil olmak üzere, cinsiyet eşitliğini
desteklemeyi amaçlayan uluslar arası anlaşmalara taahhüdüne ek olarak, Kanada kendi
ulusal yasal düzenlemelerinde de kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa işaret etmektedir.
Kadınların hakları, devletin en üstün yasası olan Kanada Hak ve Özgürlükler
Bildirgesi'nde özetlenmiştir. Anayasa tarafından özel bir yere konulan Bildirge, her eyalet
ve bölgenin yasama ve hükümetine olduğu gibi, Kanada Meclisi ve Hükümetine de
uygulanır18. Bildirge'de, kadınların hakları açık şekilde belirtilmiş ve korunmuştur.
Örneğin, Bildirge'nin 15. Bölümü "herkesin kanun önünde eşitliğini ve ırk, millet ya da
etnik köken, renk, din, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim ya da ruhsal veya fiziksel engeller
açısından ayrımcılığa uğramadan yasalardan eşit koruma ve yararlanma hakkını" teminat
altına almaktadır19. Bildirge'nin kadına karşı şiddet söylem ve çözümünün yasal yapısı ve
eşitlik iddiaları ile alakalı diğer bölümleri “kişinin yaşam hakkı, özgürlüğü ve güvenliğini
ve temel adalet ilkeleri ile uyumlu olmadıkça bunlardan mahrum kılınmamasını” 20
garanti altına alan Bölüm 7’yi ve “insanlık dışı ve kötü muamele ya da cezaya maruz

16

“The Fact about Violence against Women,” Kanadalı Kadınlar Vakfı, (Çevrimiçi) 8 Ağustos, 2012,

http://www.canadianwomen.org/facts-about-violence/.
17

“Chapter IV: Human Rights”, Convention on all Forms of Discrimination Against Women, UN Treaty
Collection,
(Çevrimiçi)
13
Ağustos,
2012,
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
18

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for Feminist Research
(2000), last accessed August 8, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
19

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for Feminist Research
(2000), (Çevrimiçi) 8
Ağustos, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
20

Bölüm 7, The Canadian Charter of Rights and Freedoms, (Çevrimiçi) 13 Ağustos, 2012 http://lawslois.justice.gc.ca/eng/charter/page-1.html
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bırakılmama hakkını” 21 garanti altına alan Bölüm 12’yi içermektedir. Dahası Bildirge’nin
7, 15 ve 28. Bölümleri aile içi şiddeti konusunda, kadın ve çocukların ceza hukukundan
eşit yararlanma ve korunma hakkını garanti altına almaktadır22.
Kanada’da, kadına yönelik şiddet” Ceza Kanunu md. 265’te yaralama hükümleri
bağlamında bir suç oluşturmaktadır”23. Kanada Ceza Kanunu md.265 şu şekildedir:
265. (1) Bir kişi, şu durumlarda yaralama suçunu işlemiş olur;
(a) diğer
kişinin rızasının bulunmadığı
durumlarda, o kimseye kasten doğrudan ya da dolaylı güç
uygulanması;
o
(b) failin o anda bu yeterliliğe sahip veya diğer
kişinin makul nedenlere dayalı olarak bu yeterliliğin olduğuna
inanmasına sebep olarak, fail bir hareket ya da ima ile başka bir
kişiye güç uygulayacağı hususunda karşı tarafı tehdit eder ya
da buna teşebbüs ederse, ya da
o
(c) açık olarak bir silah ya da buna benzer bir
alet taşırken ya da bulundururken, başka bir kişiye sarkıntılık
eder, onu alıkoyar ya da ondan bunları rica ederse..
Uygulama (2) Bu madde cinsel saldırı, silah ile cinsel saldırı,
üçüncü kişiye yönelik tehdit ya da bedensel zarar verme ve
ağırlaştırılmış cinsel saldırı dâhil yaralamanın tüm türlerine
uygulanır.24

21

Bölüm 12, The Canadian Charter of Rights and Freedoms, (Çevrimiçi) 13 Ağustos, 2012http://lawslois.justice.gc.ca/eng/charter/page-1.html
22

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for Feminist Research
(2000), (Çevrimiçi) 8
Ağustos, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
23

Susan Bazili, "Confronting Violence Against Women," The International Women's Rights Project York
University Centre for
Feminist Research
(2000), (Çevrimiçi) 8
Ağustos, 2012,
http://www.iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
24

"Criminal Code," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 11 Ağustos, 2012,

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-130.html#docCont.
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Kanada’da kadına karşı şiddet ceza hukuku altında sınıflandırıldığından, bu bir
ceza davasının hukuki usulüne tabidir. Polis genellikle ilk soruşturmadan ve muhtemel
gözaltına almadan sorumlu olsa da, kendisine bir suç isnat edilen kişi her zaman gözaltına
alınmayabilir25. Kanada Ceza Kanunu polisin gözaltına almayı gerçekleştirmesi için
makul sebepleri bulunması gerektiğini ve bir suç şüphesinin gözaltına alma için yetersiz
delil olduğunu düzenlemektedir. Bu önemli koşul hukuk dışı gözaltına almalarla sanık
olanları korumaya yönelik olsa da, yaralama ve/veya aile içi şiddet vakalarında,
mağdurun polise bir suç işlendiğine dair şüphenin ötesinde “kanıt sunması” çoğu zaman
oldukça zordur. Eğer gözaltına alma için makul sebepler varsa, şüpheli gözaltına
alınabilir veya gözaltına alınmazsa alternatif olarak şüpheli “mahkeme önünde bir
duruşmadan sonra celp kağıdı ile hakkındaki suçlamalara yanıt vermek üzere belirli bir
zamanda mahkemede hazır bulunmak üzere” çağrılabilir26.
Eğer polis şüpheliyi gözaltına alırsa, şüphelinin haklarının korunmasını garanti
altına almak için belirli usullere uymak zorundadırlar. “Polis bir kişiyi gözaltına alır ya da
tutuklarsa, kişiye kendisine gecikmeden bir avukat temin edebileceğini söylemeli ve
gözaltının ve atılı suçun nedenlerini açıklamalıdır”27. Gözaltına alınan ya da tutuklanan
kişi, mahkeme-öncesi serbest bırakılma ya da hakkında bir kefalet kararlaştırılması için
24 saat içinde mahkeme karşısına çıkma hakkına sahiptir. Savcı, bu noktada kişinin
gözaltında kalması gerekliliğini ortaya koymak zorundadır. Eğer hâkim serbest
bırakılmaya karar verirse, şüpheli şartlı ya da şartsız olarak serbest bırakılabilir. Kefaletle
serbest bırakma ancak bunu yapmada güçlü gerekçeler olması durumunda
reddedilecektir. Bu, burada da, suç şüphelilerini koruma amacını taşımaktadır, fakat
çoğunlukla mağdurları güvensiz ve potansiyel olarak tehlikeli durumlara sokmaktadır.
Kefaletle salıverme durumlarında mağdurun güvenliği de ceza kanununda göz
önüne alınmalıdır28. Kefalet kararının şüpheliye verilmesi durumunda “ Ceza Kanunun
kefaleti ve koşullu salıvermede “iletişim kurmama”yı belirten koşulları, polis tarafından

25

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
26

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
27

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012 ,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
28

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
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gözaltına alma yoluyla taraflar arasındaki iletişimin kesilmesinin sağlanması dışından, en
etkili araçlardır, çünkü bunlar kolayca icra edilebilir ve ihlali halinde en acil ve ağır
sonuçları doğurmaktadır. Mağdurun güvenliğini sağlamada sükûn teminatı veya
yasaklama emirleri ikinci en etkili araçlardır”29. Bu kısıtlamalara rağmen, şüphelinin
tutuklanması dışında şüpheli saldırganın şiddetli bir intikam için mağduru arayıp
bulmasının, tutuklamanın ötesinde, başka kesin bir garantisi bulunmamaktadır.
Kadına karşı şiddeti de içeren bu suçlar—ki bunlar mahkeme başkanı hâkim
tarafından “ciddi” olarak varsayılmaktadır—bir iddianame ile soruşturulurlar. “Birçok
davada şüpheli yerel mahkeme hâkimi, yüksek mahkeme hâkimi ya da jürili bir yüksek
mahkeme hâkimi tarafından yargılanmayı tercih etmektedir. Re’sen kovuşturulan suçlar
için, hâkimin davayı açmak için yeterli delil olup olmadığını incelediği bir “ön duruşma”
olabilir. Eğer hâkim yeterli delil olmadığına karar verirse, dava reddedilir. Aksi takdirde,
davanın açılmasına karar verilir.”30 Dava süreci ile bazı mağdurlar muteber ve haklı
hissederken, birçoğu usulü inanılmaz derecede zor, yıpratıcı ve potansiyel olarak travma
tekrarına açık bulmaktadır.
Eğer dava mahkeme önüne giderse burada, “ savcı sanığın üzerine atılı suçtan
dolayı makul şüphenin ötesinde suçlu olduğunu ispat etmelidir”31. Kadınlar çoğunlukla
şiddet ve yaralama deneyimini zaman zaman bir mahkeme heyetinin önünde tekrar
canlandırmaya zorlanmaktadır. Sanığın suçu ile tamamen ilgisiz olan önceki cinsel
geçmişi ve/veya kıyafet seçimi gibi bilgiler, mağdur ve tanıkların iddialarını çürütmek ve
onların şahsiyetlerinin çapını sorgulamak üzere zaman zaman sanığın savunmasını yapan
kişilerce “delil” olarak sunulmaktadır.
Bazı hassas durumlarda “ mağdurun kimliği korunabilir; mağdurun ilk ifadeleri
mahkemeye sunulabilir ve bunlar ceza verilirken göz önüne alınmalıdır; failler cezanın
bir bölümü olarak tazminat (mağdurun tazmin edilmesi için belirli bir miktar para)

29

Cynthia Chewar, "Violence against Women and Children: Some Legal Issues," Canadian Journal of
Family
Law
20,
no.
1
(2003):
99-178,
(Çevrimiçi)
8Ağustos,
2012,
http://search.proquest.com.ezproxy.lib.ryerson.ca/docview/228235974.
30

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
31

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
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ödemeye mahkûm edilebilir”32. Karar birçok unsura bağlı olsa da, hâkim tarafından
verilmektedir ve her zaman mağdurun lehine olmamaktadır. “ Eğer sanık üzerine atılı
suçtan suçlu bulunursa, hâkim uygun cezaya karar vermek zorundadır. Hâkim bu kararı
verirken, suçun ağırlığını, Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen cezaların
aralığını, faili ve diğer kişilerin benzer suçları işlemesini önlemeyi, onları caydırmayı ve
rehabilitasyon ihtimalini göz önüne almak durumundadır”33 . Nihaî olarak, muhtemel
ceza ya da olası sonuç ne olursa olsun, bazı mağdurlar mahkeme sürecinin uzun sürme ve
travmatik olma ihtimalini önemli bir caydırıcı etken olarak görmekte ve bu yüzden bir
çoğu dava açmamayı tercih etmektedir.
Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin
Rolü
Şiddet gören kadınların desteklenmesi ve kendilerine hukukî yardımın
sağlanması bakımından sivil toplumun rolü küçümsenemez. Kanada’da kadına yönelik
şiddet ve/veya ayrımcılığın önlenmesi ile ilgilenen kurum ve kuruluşlar federal, eyalet,
vilayet ve bölgesel kademelerde bulunmaktadır. Bu kuruluşlar kadın, çocuk, yaşlı,
Aborjin, göçmen ve eşinden şiddet gören mağdurları içeren Kanadalılara yönelik şiddet
ve/veya ayrımcılığın önlenmesine yönünde çalışmaktadır. Hizmet ve maddi destek, kamu
ve özel sektör tarafından veya gönüllü kesimlerden sağlanmaktadır.
Kanada’da, federal kuruluşlar aynı alandaki daha küçük kuruluşlara fon
sağlamakta; yönlendirme ve rehberlik görevi icra etmektedir. Federal kuruluşlar
operasyonel hizmet vermemekte ancak bunun yerine bu alana kaynak ve politika
rehberliği yapmaktadır. Eyalet kuruluşları ise, çoğunlukla bölgesel gruplarla işbirliği
halinde, bu alana hem ekonomik hem de operasyonel hizmet sağlamaktadır. Bölgesel
kuruluşların bu alana doğrudan hizmet sağlaması özel bağışlara, kamu ve özel fonlamaya
dayanmaktadır34.

32

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
33

"Canada's System of Justice," Department of Justice Canada, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,
www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/just/img/courten.pdf.
34

“Measuring Violence Against Women Statistical Trends 2006 - Commissioned by
Federal/Provincial/Territorial Ministries responsible for the Status of Women,” YWCA Canada, (Çevrimiçi)
10 Ağustos, 2012
http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000043.pdf.
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Federal Kurum ve Kuruluşlar
Kanada Kadının Statüsü (KKS) öncelikli görevi “kadının statüsünü göz önüne
alarak politikaları koordine etmek ve ilgili programları yönetmek” olan bir federal
hükümet kurumudur35. Kurumun kadın ve eşitliğe ilişkin üç önceliği “kadınların
ekonomik güvenlik ve refahlarının arttırılmasını, kadın liderliğinin teşvik edilmesini,
demokratik katılımın sağlanmasını ve kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesini”
içermektedir. KKS bir Federal Bakan, bir Meclis Sekreteri ve Kurum Müdürü tarafından
yönetilmektedir. KKS tarafından sağlanan hizmetler programların fonlanmasını, cinsiyet
temelli analizlerin dağıtımını, stratejik politika belirlenmesini ve hukukî savunma
sağlanmasını içermektedir36. Kanada Hükümeti meclis görevlileri kanalıyla Departmanı
fonlamaktadır ve KKS uygulamalarının net maliyeti 2011-2012 mali yılına göre yaklaşık
olarak $30 milyon olması hedeflenmektedir37.
Cinsiyet-Temelli Analizler ve Stratejik Politikalar KKS tarafından sağlanan
önemli hizmetlerdir. Cinsiyet-Temelli Analizler, politikaların, programların veya
girişimlerin nüfus üzerindeki etkilerini ölçmek için bir politika aracıdır38. KKS, politika
belirleme ve uygulamada cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla, federal makamlar
yoluyla Cinsiyet-Temelli Analiz Planı’nın uygulanmasıyla görevlendirilmiştir39. Stratejik
Politika bakımından, KKS diğer federal makamlara cinsiyet ve politika sorunlarında
tavsiyeler vermektedir. Bu yetkiye göre, KKS “federal, eyaletsel, bölgesel ve uluslar arası
kuruluşlarla ve kar-amacı gütmeyen, gönüllü, akademik ve özel sektörlerle işbirliği
yapar”40.

35

“Who We Are,” Kanada Kadının Statüsü, (Çevrimiçi) 19 Ocak, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/abu-ans/index-eng.html#mandate.
36

“Who We Are,” Kanada Kadının Statüsü, (Çevrimiçi) 19 Ocak, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/abu-ans/index-eng.html#mandate.
37

“Status of Women Canada Report 2011,” Maliye Bakanlığı, (Çevrimiçi) 19 Kasım, 2012,

http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/inst/csw/csw01-eng.asp#Sec1.5.
38

“GBA+,” Status of Women Canada(Çevrimiçi) 12 Temmuz, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/pol/gba-acs/index-eng.html.
39

“Status of Women Canada Report 2011,” Maliye Bakanlığı, (Çevrimiçi) 17 Kasım, 2011,

http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/inst/csw/csw01-eng.asp#Sec1.5.
40

“Who We Are,” Status of Women Canada, (Çevrimiçi) 19 Ocak, 2012,
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Kadın Programı (KP), harici kuruluşları kolaylıkla fonlamada KKS tarafından
sağlanan tek fon kaynağıdır. Kadın Programı, birini kadın ve kızlara yönelik şiddetin sona
erdirilmesinin oluşturduğu üç öncelikli alandaki projeleri destekleyen kuruluşlara fon
sağlamaktadır. Yerel, bölgesel ve ulusal kuruluşlar hibe ya da katkı şeklinde fon almaya
seçilebilirler. Kadın Programı, 2011 yılında hibe ve katkılar için $19,950,000.00
dağıtmıştır41 ve KP 2009-2010 mali yılında, Yeniülke Aborjin Kadınlar Ağı, Alberta
Kadın Sığınma Evi Konseyi, Birlikte Değişim, Göçmen Kadınlar Derneği Merkezi ve
Yaşlıların Korunması için Ulusal Girişim’ini içeren çeşitli ulusal ve bölgesel programlara
fon sağlamıştır42
Dahası, Federal-Eyaletsel-Bölgesel (FEB) Kadının Statüsünden Sorumlu
Bakanlar Forumu yıllık olarak gerçekleştirilmektedir43. Forum “ Bakanların, her biri
Aborjin kadınlara yönelik hâlihazırdaki odakla birlikte, kadının ekonomik güvenliğinin
geliştirilmesi, kadın liderliğinin teşviki ve kadına yönelik şiddetin sonlandırılmasındaki
öncelikli alanlara ilişkin öngörü alışverişinde bulunmaları ve gelişmeleri tartışmaları” 44
bakımından bir fırsat olarak görülmektedir. Bu yıl Forum’un 30. Yıldönümüdür.
Kanada Hükümeti, 1998 yılında akrabalık, cinsel birliktelik, bağımlılık ya da
güvene dayalı olan ilişkilerdekiler de dâhil olmak üzere, aile-içi şiddete işaret etmek için
federal bir girişim oluşturmuştur45. Birçok federal makam ve kurum, aile içi şiddete dâhil
olan çeşitli sorunlara işaret eden program ya da politikalara sahiptir ve bu ortak girişimler
Federal Hükümet içerisinde işbirliği ve bağlılığa izin vermektedir. Aile İçi Şiddet
http://www.swc-cfc.gc.ca/abu-ans/index-eng.html#mandate.
41

“Financial Statements 2010-2011,” Kanada Kadının Statüsü, (Çevrimiçi) 9 Haziran 2011,

http://www.swc-cfc.gc.ca/account-resp/pr/fin/1011-2-eng.html.
42

“Funded Projects – 2009-2010,” Kanada Kadının Statüsü, (Çevrimiçi) 20 Ekim, 2012,

http://www.swc-cfc.gc.ca/fun-fin/fp-pf/2009-2010/index-eng.html.
43

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
44

“Press Release: Ministers responsible for the Status of Women reaffirm their commitment to address
priority issues for women: Economic security, leadership, and ending violence,” Canadian Intergovernmental
Conference and Secretariat, (Çevrimiçi) 8 Ağustos, 2012,
http://www.scics.gc.ca/english/conferences.asp?a=viewdocument&id=1711.
45

“Background and Context,” Public Health Agency of Canada, (Çevrimiçi) 15 Mayıs, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/about_apropos/evaluation/reports-rapports/2010-2011/fvi-ivf/context-eng.php.
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Girişimi (AŞV), Kanada’da aile içi şiddetin gerçekleşmesini düşürmek için çalışmaktadır.
Görevleri, aile içi şiddeti önlemek ve ona yanıt verebilmek için “ aile içi şiddet
konusunda farkındalığı arttırmak, bilgi tabanı oluşturmak ve adaletin yetkinliğini
arttırmak ve konaklama, sağlık sistemi ve topluluk alanlarını güçlendirmektir”46. Bu
amacı gerçekleştirmek için AŞV “aile içi şiddetle alakalı riskler ve koruyucu etkenlere
ilişkin toplum farkındalığını arttırmakta; ceza adalet sisteminin kapasitesini, koruma
amaçlı konaklama ve sağlık sistemlerini güçlendirmek için hükümet, araştırma ve toplum
ortakları ile çalışmakta ve yenilikçi/umut vaad eden uygulamalar ve çeşitli etkin
müdahaleleri tanımlamak için bilgi toplama, araştırma ve değerlendirme çabalarını
desteklemektedir47”.
AŞV Kanada Hükümeti tarafından sağlanan yıllık sabit bütçeden $7,000,000.00
almaktadır. Bu bütçe Kanada Kraliyet Atlı Polisi, İstatistik Kanada ve Kadının Statüsü
Kanada’yı da içeren çeşitli departmanlar arasında paylaştırılır48. Birçok ortağı tarafından
temin edilen eşgüdüm politikaları ve hizmetlere ek olarak, Halk Sağlığı Kurumu, Aile İçi
Şiddet Girişimi altında yer alan Ulusal Aile İçi Şiddet Takasevini yönetmektedir. Ulusal
Takasevi, sosyal hizmet, hukuki yardım ya da danışmanlık desteği sağlamasa da, ebültenleri, En İyi Uygulama dokümanlarını, Acil Destek Hatlarını ve Yaşlılara Eziyet,
Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocukların Cinsel İstismarı, Yakın Partnerinden Kadın ve
Erkeğe Yönelik Şiddet ve genel olarak Aile İçi Şiddete ilişkin başka birçok kaynağa genel
çevrimiçi ulaşımı mümkün kılmaktadır49.
Kanada Aborjin İlişkileri ve Kuzey’in Gelişimi (KAİKG), kadına yönelik şiddet
ve/veya ayrımcılığı ve Aborjin topluluklardaki aile içi şiddeti önlemekle yetkilendirilmiş
federal bir kurumdur. KAİKG federal departman içindeki beş Sosyal Kalkınma
Programından biri olan ve İlk Milletler’e sığınma evleri ve önleyici hizmetler sağlayan
Aile içi Şiddet Önleme Programından (AİŞÖP) sorumludur. AİŞÖP, 41 sığınma evini
46

“Family Violence Initiative – Performance Report from April 2004 to March 2008,” Public Health Agency
of Canada, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/fvi-perf-rprt-eng.pdf.
47

“The Family Violence Initiative,” Kanada Halk Sağlığı Kurumu, (Çevrimiçi) 1 Aralık, 2011,

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/initiative-eng.php.
48

“Background and Context,” Kanada Halk Sağlığı Kurumu, (Çevrimiçi) 15 Mayıs, 2012, http://www.phacaspc.gc.ca/about_apropos/evaluation/reports-rapports/2010-2011/fvi-ivf/context-eng.php.
49

“View Resources – Public Health Agency of Canada,” Kanada Halk Sağlığı Kurumu, (Çevrimiçi) 14
Mayıs, 2012 http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/resources-eng.php.
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desteklemekte ve Aborjin topluluklarının %49’una ulaşmaktadır50. AİŞÖP’den
fonlamadan yalnızca koruma altında(ki bölgelerde) yaşayan yerleşikler yararlanabilirler
ve bunun dışında yaşayan Aborjinler için (bu kurum) fon sağlamamaktadır. AİŞÖP, ülke
çapındaki Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia, ve Manitoba’daki sığınma evlerini
de içeren İlk Milletler kuruluşlarına yıllık $30 milyon dağıtmaktadır51. KAİKG, sektöre
hizmet sağlamak için diğer federal departmanlarla birlikte çalışmaktadır. AİŞÖP, toplumtemelli koruma programlarına, sığınma evi hizmetlerine fon ve Aile içi Şiddetin
Önlenmesi Ulusal Aborjin Merkezi’ne ana fon sağlamaktadır. Aile içi Şiddetin
Önlenmesi Ulusal Aborjin Merkezi, Aborjin topluluklarda “araştırma yürüterek ve eğitim
imkânları sağlayarak sığınma evleri ve önleme projelerinden hizmet sağlayıcıları için
ulusal eşgüdüm hizmeti sağlamaktadır”52. Kanada’da bir hayli yüksek olan kayıp ve
öldürülen Aborjin kadın sayısına cevap olarak, federal hükümet “toplum güvenliğin”
arttırmak ve “adalet sisteminin ve icra makamlarının kayıp ve öldürülmüş Aborjin kadın
vakalarına daha iyi cevap verebilmesini temin etmek için” fon sağlamaktadır53.
Eyaletsel, Bölgesel ve Yerel Kuruluşlar
Eyaletsel, bölgesel ve yerel seviyelerdeki kurum ve kuruluşlar çeşitli kurumsal
yapılara ve ekonomik kaynaklara sahiptir. Bu kurum ve kuruluşlar, Kanada’da şiddet ve
ayrımcılığı önlemek ve mağdurlarına yardım etmek için çeşitli hizmetler sağlamaktadır54.
50

“Family Violence Prevention Program – Questions and Answers,” Aboriginal Affairs and Northern
Development Canada, (Çevrimiçi) 9 Haziran, 2012,
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1334670132660.
51

“Family Violence Prevention Program – Background,” Aboriginal Affairs and Northern Development
Canada. , (Çevrimiçi) 9 Haziran, 2012,
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1334604848555.
52

“Family Violence Prevention Program – Background,” Aboriginal Affairs and Northern Development
Canada. , (Çevrimiçi) 9 Haziran, 2012,
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1334604848555.
53

“Government of Canada Takes Concrete Action Regarding Missing and Murdered Aboriginal Women,”
Justice Canada, , (Çevrimiçi) 3 Ağustos, 2012,, http://www.justice.gc.ca/eng/news-nouv/nrcp/2010/doc_32560.html and, “RCMP and Assembly of First Nations Sign Agreement to Work
Collaboratively on Issues Related to Missing and Murdered Aboriginal Persons,” Royal Canadian Mounted
Police, last modified December 15, 2011,
http://www.rcmp-grc.gc.ca/news-nouvelles/2011/12-15-afn-apn-eng.htm.
54

“Breaking the Links Between Poverty and Violence Against Women - National Clearinghouse on Family
Violence 2008,” Public Health Agency of Canada, , (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,,
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Kanada’nın on eyaleti ve üç bölgesi, sektöre aynı derecede yerel katılıma sahiptir.
Ontario gibi bazı eyaletler, kadın sorunlarına özgülenmiş bağımsız ya da başka bir
Bakanlık altında görev yapan ofis, bakanlık ya da başkanlıklara sahiptir. Bunlar yerel
yönetim ya da bölgenin yıllık bütçesinden ödenekler yoluyla ekonomik olarak
desteklenmektedir. Bu kuruluşlar yerel partnerlerine politika belirlemekte ve/veya
fonlama sağlamaktadır55.
Politika ve bütçe girişimleri sıklıkla eyalet hükümeti içindeki çok sayıda farklı
bakanlık ya da müdürlükler tarafından paylaşılmaktadır. Belirli eyalet veya bölgeler,
sektör hizmetlerini güçlendirmek için yasama ya da diğer hukukî usuller yürürlüğe
koymaktadır56. Saskatchewan, 1994 yılında Aile içi Şiddet Mağdurları Kanunu57 'nu
kabul etmiştir ki bu kanun "aile içi şiddet mağduruna destek sağlamak için acil müdahale
düzenlemesi, mağdura yardım düzenlemesi ve uzaklaştırma celpleri"58 sağlamaktadır. Bu
kanunun geçerli olduğu kişiler aynı evde yaşadığı kişiden şiddet gören evli veya evli
olmayan eşleri, aynı cinsiyete sahip partnerleri, çocukları, ebeveynleri, kardeşleri ve
engelli kişileri içermektedir59.

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/fem-brklnks-eng.pdf.
55

“Measuring Violence Against Women Statistical Trends 2006 - Commissioned by
Federal/Provincial/Territorial Ministries responsible for the Status of Women,” YWCA Canada, (Çevrimiçi)
10 Ağustos, 2012,
http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000043.pdf.
56

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
57

“The Victims of Domestic Violence Act,” Government of Saskatchewan, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012,

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/V6-02.pdf.
58

“The Victims of Domestic Violence Act – Justice and Attorney General,” Government of Saskatchewan Justice, (Çevrimiçi) 9 Ağustos, 2012
http://www.justice.gov.sk.ca/Victims-of-Domestic-Violence-Act.
59

“Fact Sheet,” Government of Saskatchewan - Justice, (Çevrimiçi) Ekim, 2011,

http://www.justice.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=511,117,113,81,1,Documents&MediaID=6
5a3f9be-961a-405e-b951-57e28d0367a3&Filename=FactSheet-Victims-of-Domestic-Violence-Act.pdf.
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Birçok durumda, eyalet ya da bölge politikayı yönlendirmekte ve küçük yerel
kuruluşlara fon sağlamaktadır60. Kadına yönelik şiddet ve/veya ayrımcılığa odaklanan
yerel kuruluşlar çoğunlukla yapılan bağışlar, federal, eyaletsel ya da özel hibeler ya da
diğer fon arttırıcı çabalarla fonlanmaktadır61. Kanada Kadın Sığınma ve Mağdurlara
Mahsus Geçici Evler Ağı tarafından hazırlanan 2011 tarihli bir fonlama ve politika
incelemesinde, eyalet ve bölgeler tarafından sağlanan fonların çoğunluğunun proje
fonlaması olduğu kaydedilmiştir62. Yapılan inceleme, Quebec dışında, eyalet ve bölgeler
tarafından sağlanan—ve tacize uğrayanlara sunulan hizmetlerin sürekliliği ve kalitesi ve
hukukî yolların işletildiğinden emin olmak için yapılması gerekli olan süregiden
takiplerin üzerinde büyük etkisi bulunan—çok az esas fon bulunduğunu göstermektedir
63
.
Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda topluma doğrudan hizmet
sağlayan kuruluşlar sığınma evleri, mağdurlara mahsus geçici evler, cinsel saldırı
merkezleri, mağdur destek hizmetleri, sosyal yardım merkezleri, yardım çağrısı telefon
hatları ve kriz merkezlerini içermektedir64. Bu kuruluşların görevleri, çalışma biçimleri ve
erişilebilirlikleri fonlama, konum ve kaynaklara ulaşıma bağlı olarak büyük farklılıklar
göstermektedir65. Şu anda Kanada'da faaliyet gösteren 200'ün üzerinde Tecavüz Kriz

60

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
61

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
62

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
63

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
64

“Scan on Funding and Policy Initiatives to Respond to Violence Against Women – 2011,” Canadian
Network of Women’s Shelters and Transition Houses, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://abusehelplines.org/wp-content/uploads/2011/06/Canadian-Network-Funding-Scan.pdf.
65

“Breaking the Links Between Poverty and Violence Against Women - National Clearinghouse on Family
Violence 2008,” Public Health Agency of Canada, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012
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Masası ve Mağdurlara Mahsus Geçici Ev bulunmaktadır66, yine de kırsal kesimde
yaşayan Kanadalı kadınlar genelde acil hizmetlere, sığınma evlerine ve desteğe ulaşmakta
zorluk yaşamaktadır 67.
Örneğin, Quebec eyaletinde, 60'ın üzerinde Tecavüz Kriz Masası ve Mağdurlara
Mahsus Geçici Ev bulunmaktadır; bunlardan bazıları sadece hafta içi açık iken diğerleri
7/24 hizmet vermektedir. Bununla kıyaslandığında, Yukon'da hiç cinsel saldırı merkezi
belirlenmemiştir. Yukon'da yaşayanların üç seçeneği bulunmaktadır: bölgedeki bir
sığınma evi ile, Mağdur Hizmetleri ve Aile içi Şiddet Önleme Birimi ile ya da mağdurlara
mahsus geçici bir ev ile iletişime geçmek 68.

Ulusal Kollektifler
Sektördeki bütünleşmeyi oluşturma, sağlanan hizmetleri arttırma ve en iyi
uygulamaları paylaşma çabası içinde çok sayıda ulusal işbirlikleri yaratılmıştır. 2009
yılında kurulan Kanada Kadın Sığınma ve Mağdurlara Mahsus Geçici Evler Ağı
(KSGEA) eyaletsel, bölgesel, yerel ve Aborjinel kuruluşların lider ve üyelerinin bilgi
paylaşabildiği, araştırmalarda işbirliği yapabildiği ve sektör adına destekte bulunabildiği
ulusal bir forum sağlar69.
Dahası, Kanada Cinsel Saldırı ve İstismar Merkezleri Birliği (KCİMB) hukuki,
sosyal ve tutumsal değişiklikler yoluyla cinsel saldırı ve cinsel istismarı önlemek ve
tümüyle ortadan kaldırmak için çalışan Kanada cinsel saldırı ve istismar merkezlerinden

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/fem-brklnks-eng.pdf.
66

“Anti-Violence Centres – Canadian Association of Sexual Assault Centres,” Canadian Association of
Sexual Assault Centres, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012
http://www.casac.ca/content/anti-violence-centres.
67

“Breaking the Links Between Poverty and Violence Against Women - National Clearinghouse on Family
Violence 2008,” Public Health Agency of Canada, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/fem-brklnks-eng.pdf.
68

“Anti-Violence Centres – Canadian Association of Sexual Assault Centres,” casac.ca, (Çevrimiçi) 10
Ağustos, 2012,
http://www.casac.ca/content/anti-violence-centres.
69

“About the Canadian Network – ENDVAW,” United to End Violence Against Women,(Çevrimiçi) 2011,

http://endvaw.ca/about-us.
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oluşan bir kuruluştur. KCİMB, kendisinin "Kanada'nın siyasi ve coğrafi olarak izole
olmuş merkezleri için iletişim, eğitim ve harekete geçirme adına bir mekanizma
olduğunu" belirtmektedir”70.
Kanada'nın genelinde, kadınlara şiddet veya eziyet ile bağlantısı olmayan
hizmetler sağlayan çok çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, daha ziyade kadın
sağlığı, ekonomik refah, öz-farkındalık, eğitim, kariyer ve kadınları doğrudan etkileyen
diğer birçok sorun odanlanmaktadırlar. Bu sorunları hedef alırken, bu kuruluşlar
işyerlerinde ve kendi topluluklarında ayrımcılıkla mücadele etmek için kaynak
sağlamaktadır. British Columbia'da YMCA, Kuzey Asyalı Kadınlar Merkezi, Azalmasını
Dile Merkezi ( Hayatkadınları için Kadın Merkezi), EKA Vancouver (Engelli Kadınlar
Ağı) ve Pasifik Doğum-Sonrası Destek Topluluğu bu bölgede kadınlara açık olan çok
sayıda Kadın Merkezi'nden sadece bir kaçıdır. Bu merkezlerin erişilebilirliği, fonlanması,
bunlar tarafından sağlanan hizmetler ve bunların Kanadalı kadınlarca ulaşılabilirliği ülke
genelinde çok büyük değişiklik göstermektedir71.
Sonuç
Kanada’da kadınlara yönelik şiddeti kuşatan sorunlar ve buna işaret eden uygun
hukuki, adli ve sivil toplum tedbirleri çok-yönlü ve karmaşıktır. Kanada, kadına yönelik
şiddet ve ayrımcılığa işaret etmede gerekli hukuki çerçeveye sahip olsa da, icrada ve
uygulamada cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya ilişkin çabaları
küçümsemeye devam eden boşluklar bulunmaktadır. Kanada'nın kültürel olarak farklı
nüfusu, dağınık ve seyrek yerleşime sahip uzak bölgeleri ve Aborjin nüfusun yüz yüze
geldiği çok ciddi insan hakları sorunları hizmet sağlamayı, izleme ve kolluk hizmetlerini
70

“About Us & Membership – CASAC,” casac.ca, (Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012

http://casac.ca/content/about-us-membership.
71

“Women’s Centres in British Columbia – CASAC,” Canadian Association of Sexual Assault Centres.
(Çevrimiçi) 10 Ağustos, 2012,
http://casac.ca/content/womens-centres-british-columbia.
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ve faillerin en iyi şekilde cezalandırılmasını zorlaştırmaktadır. Kanada'da şiddet
azalmakta ise de, kayda değer sayıda kadın şiddete maruz kalmakta ve bu vakaların ancak
bir bölümünün bildirilmesi ciddi bir mesele olmaya devam etmektedir.
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Abstract:
The present review aims to elaborate some facts, figures and essential reasons of genderbased violence which root in Iranian Constitution, civil and penal codes. Beside the legal
norms it takes the cultural stereotypes as a cause and consequence of violence against
women within the Iranian society. If we believe that “there is no longer acceptable to
discuss women’s rights as separate from human rights”1 this review shed light on how
legal institutions and customary norms can violate the human rights of women. Achieving
the goal of the present review, it is divided into two stages. The first stage, in general,
outlines the annual reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
World Economic Forum and results of social scientific research of International Human
Rights NGOs and women’s human rights activists. The second part reflects the Iranian
unequal laws and discriminatory traditional stereotypes in particular. It also takes the
most significant gender-inequality rules and regulation into attention. Herein endeavors to
provide the prevailing status of Iranian women in years 2011-2012.

1

Hilary Clinton, Fourth World Conference on Women assembled in China, New York Times 1995, available
at:http://www.nytimes.com/1995/09/06/world/hillary-clinton-in-china-details-abuse-ofwomen.html?pagewanted=all&src=pm
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Statistical Data
Over 65% of university students, 3% of ministerial position, 5% of parliament seats, with
32 % participation in workplace2 and 1,6003 women’s non-governmental organizations
across the country, Iranian women are approximately well integrated within the society.
However, they are not still equal to men before the law.
The Global Gender Gap Report4 in 2011-2012 measured disparities between Iranian men
and women across a range of criteria - economic participation and equal opportunity,
educational attainment, health and survival, and political empowerment in which Iran
ranked 123rd out of 131 countries. Despite the notable percentage of women in workforce
only 13% of the workforce in paid positions are women. Men dominated and no equal
pay for the equal work also reported in some private sectors.
Tighten gender segregation in some public spheres as well as public transportation,
impose of segregation policies on the eight university’s campuses, restrict the number of
female students to enroll in some fields of medicine and engineering, Masters and PhD
programs5, and implementation of intense social pressure to wear Islamic dress code are
the new policies of the Iranian regime which have been continued in 2011_2012.
Physical, sexual and psychological violence that occurs within the society, including rape;
sexual abuse; sexual harassment besides physical and psychological violence that occurs
within the families including; sexual abuse of female children; dowry-related violence;
marital rape; and other cultural practices harmful to women are other gender-based
violence which is in large extent related to traditional stereotypes. The government of the
Islamic Republic since 2009-after disputed presidential election- has widely oppressed
the peaceful movement of Iran's women's human rights movement 6. With this regard,
negative effects of unequal situation of women, promotion of discriminatory policies,

2

Fareed Zakaria, Comparing the status of women in Iran and Saudi Arabia, CNN, 2011 available at:
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/10/27/zakaria-comparing-the-status-of-women-in-iran-andsaudi-arabia%E2%80%A8/
3

Report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran - 3-202012/ A/HRC/19/82
4

World Economic Forum, The Global Gender Gap
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf

Report

2011,

available

at:

5

Report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran - 3-202012/ A/HRC/19/82
6

The Feminist school, news, report and articles, available at: http://www.feministschool.com/
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various interpretation of Sharia, applying patriarchal culture and lack of awareness
together with inefficiency of the legislative system to enact the protective laws and
judicial institutions to ensure the women’s human rights have led to an inferior position
of women in Iran.
Consequently, in the Human Development Report in 2011 Iran ranked 92 out of 187 in
gender inequality.7
Gender-Inequality in Domestic Law
Despite gains in higher education, 33 years after Islamic Revolution the women’s human
rights still remain grim. Women continue to face widespread discrimination both in law
and practice. With respect to the gender issue, one of the most crucial gender-inequality
starts from Constitutional.
I.

The Constitution

Considering this fact that Iran’s Constitution is based on the Sharia’ (Quran and Sonna),
all rules of law and regulations are conditional upon conformity with Islam. The question
raise here is that “who interpret Islam”?
In addition, discriminatory laws in both the civil and penal codes in Iran play a significant
role in empowering of men to violence of human rights and vulnerability of women as
victims of Iranian justice. In particular, discriminatory provisions of the “Personal Status
Laws” include various areas of marriage, freedom of movement, child custody and
inheritance.

II.
Personal Status Laws
1. Family Law8
o The legal age of marriage is 13 years for girls and 15 years for boys, but fathers
have the right to apply for permission to the courts to marry their children earlier.
o Muslim women are not allowed to marry non-Muslim men.
o Polygamy is legal, according to interpretations of the Sharia that allow Muslim
men to take up to four wives. However, there are some conditions that a man
must fulfill before taking another wife.
7

Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All, 2011, p. 140.
Available at: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Tables.pdf
8

Discriminatory Family Code, available at: http://genderindex.org/country/iran-islamic-rep#_ftn43
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o Men also have the right to engage in sexual relationships outside of marriage
within ‘Sigheh or Mota` (temporary marriages)
o Although the law introduced restrictions on both men’s and women’s right to
divorce but in practice, it remains much harder for a woman to obtain a divorce.
o The right to freedom of movement9, rights to education and permanent residence
after marriage could be restricted by husbands.
2. Inheritance10
o The inheritance shares of daughter are half of the son11.
III.
Penal Code12
Woman’s life is valued only half as much as a man's life.
o The Diyat (Blood money) in case of accident or murder (whether willful murder
or an unintentional murder) of a Muslim woman is half of the murder of Muslim
man.
Gender-Inequality in Cultural Stereotypes
Gender stereotypes within Iran’s community are without doubt one of the most serious
cause of violence against women. Traditional/ cultural stereotypes, on the one hand, are
causes of gender-inequality because it is based on the idea of inferiority and superiority.
Socialize males to be powerful, decision-making within family, and a social acceptance
of men as dominant. And expect females as passive, powerless, and dependent upon men.
Apparently it can escalate gender-based violence against women. Moreover, the
customary norms influence judges’ perspectives in process of interpretation of Sharia in
different case-laws. On the other hand, prejudice and stereotypes could also consider as a
consequences of implementation of discriminatory laws and lack of protection for
victims.
In fact, while the Iranian justice embraces the gender-inequality provisions against
women, the measurements of legal institutions, police and security forces in isolation
cannot guarantee dignity, equality and non-discrimination of women as the fundamental
9

Article 18 of passport law, married women requires their husband's permission to apply for a passport.

10

"If (there are) women (daughters) more than two, then for them two thirds of the inheritance; and if there is
only one then it is half." [Quran 4:11]
11

Iranian
Inheritance
Law,
Iran
Data
Portal,
Princeton
University
http://www.princeton.edu/irandataportal/legislation/labor-civilsociety/inheritance/
12

available

at:

Article 300: The blood money for the murder of a Muslim woman is half of that a murder man.
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principles of human rights. The achievement of equal rights requires the essential revision
of the Constitution, cooperation of governmental and non-governmental in order to
change the patriarchal culture and discriminatory stereotypes into the equal status of
women and men in various aspects of everyday life.

Other Online Resources:
Iranian Human Rights Documentation Center, available at:
http://www.iranhrdc.org/english/womens-rights.html
World Economic Forum, Iran, Islamic Rep. 2011-2012 available at:
http://www3.weforum.org/docs/GCR2011-12/CountryProfiles/Iran.pdf
Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic
of Iran_ 3/6/2012
Human Rights violations in Iran Yearly Statistical – Special Year 2011, available at:
http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_3849.pdf
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İran Kadınları, İran Adaletinin Mağdurları
İran Mevzuatında Cinsiyet Eşitsizliğinin Değerlendirilmesi ve Kültürel Klişeler

Maliheh DADKHAH
Çev.: Araş. Gör. Büşra DEMİRAL1

Özet:
Bu inceleme İran Anayasası, Medeni Kanunu ve Ceza Kanunu’ndan kaynaklanan
cinsiyete dayalı şiddetin temel nedenleri, bazı vakıalar ve şahıslar üzerinde durmayı
amaçlamaktadır. Yasal normların yanında, İran toplumunda kadına karşı şiddetin bir
sebebi ve sonucu olan kültürel klişeleri de içine almaktadır. “Kadın haklarının insan
haklarından ayrı olarak düşünülmesinin artık kabul edilemez olduğuna”2 inanırsak, bu
inceleme yasal merciiler ve örf ve adet hukukunun kadınların insan haklarını nasıl ihlal
edebildiğine ışık tutacaktır. İnceleme hedeflerine ulaşması için iki aşamaya bölünmüştür.
İlk aşamada genel olarak BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yıllık raporları, Dünya
Ekonomi Forumu ve Uluslararası İnsan Hakları Hükümet Dışı Örgütleri ve insan hakları
aktivistlerinin sosyal ve bilimsel araştırma raporları ana hatlarıyla ele alınmaktadır.
İkinci aşama, özellikle geleneksel ayrımcı klişeler ve İran’ın eşitsizlik karşıtı yasalarına
değinmektedir. Aynı zamanda en belirgin cinsiyet eşitsizliği normlarına ve düzenlemelere
dikkat çekilecektir. Bu noktada 2011-2012 yılları arasında İranlı kadınların genel statüleri
ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

1

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı.

2

Hilary Clinton, Çin’de düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansı, New York Times 1995, bkz:
http://www.nytimes.com/1995/09/06/world/hillary-clinton-in-china-details-abuse-ofwomen.html?pagewanted=all&src=pm
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İstatiksel Bilgiler
%65’in üzerinde üniversite öğrencisi, %3 yöneticilik pozisyonunda, %5 parlamentoda,
çalışma alanlarına %32’lik katılımla3 ve ülke çapında 1,6004 hükümet dışı kadın örgütü
ile İranlı kadınlar hemen hemen iyi bir şekilde toplumla bütünleşmiştir. Fakat buna
rağmen kadınlar hâlâ kanun önünde erkeklerle eşit değildirler.
İran’ın 131 ülke arasında 123. olduğu 2011-2012 Gap Küresel Cinsiyet Raporu5,
ekonomik katılım ve fırsat eşitliği, eğitimsel kazanım, sağlık ve yaşam süresi ve politik
yetkilendirme gibi belirlediği bir dizi kritere göre İranlı kadınlar ve erkekler arasındaki
eşitsizliği değerlendirmiştir. İşgücündeki belirgin kadın oranına rağmen ücretli
çalışanların sadece %13’ü kadındır. Bazı sektörlerin erkek ağırlıklı olduğu ve eşit işe eşit
ücretin olmadığı belirtilmiştir.
Toplu taşımada olduğu gibi bazı kamusal alanlarda kadınlara daha az yer ayrılması, sekiz
üniversite kampüsünde ayrımcı politikaların uygulanması, tıp ve mühendislik gibi
alanlarda, yüksek lisans ve doktora programlarına6 başvurmada kız öğrencilerin sayısının
sınırlandırılması ve İslami kıyafet tarzına uygun olarak giyilmesi için yoğun sosyal baskı
uygulanması İran rejiminin 2011-2012 yıllarında devam eden yeni uygulamalarıdır.
Toplumda meydana gelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet; aile içinde meydana gelen
fiziksel ve psikolojik şiddetle beraber tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel taciz, kız
çocuklarına karşı cinsel istismar, başlık parası kaynaklı şiddet, evlilik içinde tecavüz ve
kadınlara zarar veren diğer kültürel uygulamalar büyük ölçüde geleneksel klişelerle
bağlantılı olan cinsiyete dayalı şiddet şekilleridir. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 2009
yılından (tartışmalı başkanlık seçimleri) beri İranlı kadınların insan hakları hareketinin
barışçıl gidişatına yaygın bir biçimde baskı uygulamıştır7. Bu bağlamda, kadınların eşit
olmayan durumuna yapılan olumsuz etkiler, ayrımcı politikalara verilen destek, Şeriatın

3

Fareed Zakaria, Suudi Arabistan ve İran kadınlarının statülerinin karşılaştırılması, CNN, 2011 bkz:
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/10/27/zakaria-comparing-the-status-of-women-in-iran-andsaudi-arabia%E2%80%A8/
4

İran İslam Cumhuriyeti’nde insan hakları durumu hakkında Genel Sekreterlik Raporu- 3-20-2012/
A/HRC/19/82
5

Dünya
Ekonomi
Forumu,
Gap
Küresel
Cinsiyet
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf

Raporu

2011,

6

İran İslam Cumhuriyeti Genel Sekreterliği insan haklarını izleme Raporu - 3-20-2012/ A/HRC/1

7

Feminst okul, haberler, rapor ve makaleler, bkz.: http://www.feministschool.com/
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çeşitli yorumları, ataerkil kültürün varlığı ve farkındalıktan yoksun olma gibi hususlar,
kadın haklarının korunması amacıyla koruyucu hükümler ve yargısal kurumlar içeren
kanunların çıkarılması için yasal mevzuatın yetersizliği ile birleşince, İran’da kadınların
ikinci sınıf vatandaş olarak görünmesine yol açmaktadır.
Son olarak 2011 İnsan Hakları Gelişim Raporu’nda İran cinsiyet eşitsizliğinde 187 ülke
arasında 92. ülkedir8.
İç Hukukta Cinsiyet Eşitsizliği
Yükseköğrenimdeki kazanımlara rağmen İslam Devrimi’nden 33 yıl sonra kadın hakları
hâlâ yeterli düzeyde korunmamaktadır. Kadınlar hem uygulamada hem hukuk sisteminde
her alana yayılmış ayrımcılıkla yüzleşmeye devam etmektedir. Cinsiyet konusuyla ilgili
en göze çarpan cinsiyet eşitsizliği Anayasa’dan başlamaktadır.
IV.

Anayasa

İran Anayasası’nın Şeriata (Kuran ve Sünnet) dayandığı düşünüldüğünde tüm kanuni
düzenlemeler İslam’a uygun olma koşuluna bağlıdır. Burada şu soru akla gelmektedir:
“İslam’ı kim yorumlar?”
Buna ek olarak hem Medeni Kanun, hem de Ceza Kanunu’nda yer alan ayrımcı hükümler
erkeklerin, İran adaletinin mağdurları olan kadınların insan haklarını ve hassasiyetlerini
ihlâl etmesine izin vermede önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle “Kişiler Hukukunda”
yer alan ayrımcı hükümler, evlilik, seyahat özgürlüğü, çocukların velayeti ve miras gibi
çeşitli alanları kapsamaktadır.
V.

Kişiler Hukuku
3. Aile Hukuku9
o Kızlar için yasal evlenme yaşı 13, erkekler için ise 15’tir, fakat babalar
çocuklarının daha küçük yaşlarda evlenebilmesi için mahkemeye başvurma
hakkına sahiptir.
o Müslüman kadınların, gayrimüslim erkeklerle evlenmeleri yasaktır.

8

2011İnsan Gelişimi Raporu, Sürdürülebilirlik ve Eşitlik: Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek, 2011, p. 140.
Bkz.: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Tables.pdf
9

Ayrımcı Aile Kanunu, bkz.: http://genderindex.org/country/iran-islamic-rep#_ftn43
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o Müslüman erkeklerin dört kadınla evlenmesine izin veren Şeriat yorumuna göre
çok eşlilik yasaldır. Bununla birlikte bir erkeğin bir başka kadınla evlenmeden
önce yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır.
o Erkekler ayrıca Sigheh veya Mota (geçici evlilik) kapsamında evlilik dışında
cinsel birliktelik hakkına sahiptir.
o Kanun hem erkeklerin hem de kadınların boşanma hakkına sınırlamalar getirse de
uygulamada kadınların boşanması daha zor olmaktadır.
o Seyahat özgürlüğü10, eğitim hakkı ve evlilikten sonraki daimî ikametgâh kocalar
tarafından sınırlandırılabilir.
4. Miras11
o Miras paylaşımında kız çocuklarına düşen miktar, erkek çocuklara düşen miktarın
yarısı kadardır12.
VI.
Ceza Kanunu13
Kadınların hayatı erkeklerinkinin yarısı kadar değer görmektedir.
o Müslüman bir kadın için kaza veya adam öldürme (kasten veya taksirle adam
öldürme) sonucunda verilecek diyet (kan parası), Müslüman bir erkeğin
ölümünde verilen paranın yarısı kadardır.
Kültürel Klişelerde Cinsiyet Eşitsizliği
İran toplumunda var olan cinsiyet klişeleri kadına karşı şiddetin şüphesiz en ciddi
nedenlerinden biridir. Diğer bir taraftan geleneksel/kültürel klişeler astlık-üstlük
düşüncesine dayandığından cinsiyet eşitsizliğinin de nedenidir. Erkekleri güçlü olarak
toplumsallaştırılması, aile içinde karar veren kişi olması, erkeklerin üstün olduğu
yönündeki toplumsal kabul, kadınların pasif, güçsüz ve erkeklere bağımlı olmalarının
beklenmesi gibi. Görünüşe bakılırsa bu, kadına karşı cinsiyete dayalı şiddeti artırabilir.
Daha da ötesi, örf ve adet hukuku farklı davalarda Şeriatın yorumu sürecinde yargıçların
bakış açısını etkilemektedir. Diğer bir taraftan önyargılar ve klişeler ayrımcı kanunların
10

Pasaport Kanunu madde 18, evli kadınların pasaport başvurusunda bulunabilmek için kocalarının iznine
ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir.
11

"Eğer ikiden fazla kız çocuğu varsa bunlara mirasın üçte ikisi, sadece bir kız çocuğu varsa mirasın yarısı
verilir.” [Kuran 4:11]
12

İran Miras Hukuku, İran Bilgi Portalı, Princeton Üniversitesi, bkz.:

13

Madde 300: Müslüman bir kadını öldüren kişi için kan parası, Müslüman erkeği öldüren kişinin ödeyeceği
paranın yarısı kadardır.
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uygulanması ve
düşünülebilir.

mağdurların

korunmadan

yoksun

olmasının

sonuçları

olarak

Gerçek şu ki; İran adaleti kadınlara karşı cinsiyet eşitsizliği hükümlerini barındırdığı
sürece hukuki kurumların ölçümleri, polis ve güvenlik güçleri tek başına insan hakları
temel ilkeleri olarak kadınlara ayrımcılık yapmamayı, eşitliği ve saygınlığı garanti
etmemektedir. Eşit hakların sağlanması, ataerkil kültür ve ayrımcı klişelerinin günlük
yaşamın çeşitli yönlerinde erkekler ve kadınların eşit statüye sahip olması düşüncesine
dönüşmesi için Anayasa’nın temel değişimlere uğramasını, hükümet dışı örgütlerin ve
hükümetin işbirliği içerisinde olmasını gerektirmektedir.

Diğer İnternet Kaynakları:
İran İnsan Hakları Dokümantasyon Bürosu, bkz.:
http://www.iranhrdc.org/english/womens-rights.html
Dünya Ekonomi Forumu, İran İslam Cumhuriyeti Raporu 2011-2012 bkz.:
http://www3.weforum.org/docs/GCR2011-12/CountryProfiles/Iran.pdf
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Durumu Özel Raportör Raporu - 3/6/2012
İran İnsan Hakları İhlalleri Yıllık İstatistiği – Özel yıl 2011, bkz.:
http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_3849.pdf
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LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
Binnaz Topaloğlu, LL.M.

INTRODUCTION
Selon les données de l’Amnesty International, en France, une femme meurt tous les deux
jours et demi victime de son compagnon ou ex-compagnon. En 2010, 146 femmes sont
décédées, victimes de leur compagnon ou ex- compagnon, selon l’étude national sur les
morts violents au sein du couple réalisée par la Délégation aux victimes du ministère de
l’Intérieur.
Diverses lois, notamment la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, la loi n°
2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein
du couple, et dernièrement la loi n°2010-769 relative aux violences faites spécifiquement
aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants tentent de lutter activement contre les violences au sein du couple, notamment en
protégeant la victime.
La protection des victimes sont assurées par la mise en place de dispositions tant civiles
(I) que pénales (II).
I.

LA PROTECTION CIVILE DE LA PERSONNE VICTIME DE
VIOLENCE AU SEIN DE SON COUPLE

Le volet civil permet une protection préventive (A) mais aussi une protection effective
dans les cas d’urgence (B). Les dispositions civiles tentent aussi de lutter contre les
mariages forcés qui sont souvent à l’origine des violences conjugales (C)
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A- La protection préventive
Pour aider à lutter contre les mariages forcés, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 aligne
l’âge du mariage des femmes sur celui des hommes, soit 18 ans (art. 144 du Code civil)
avant cet âge était fixé à 15 ans.
L’article 145 dudit code prévoit toutefois la possibilité d’obtenir des dispenses d’âge
accordées par le procureur de la République pour des motifs graves, étant le plus souvent
la grossesse prématurée de la femme.
La loi du 4 avril 2006 ajoute à côté des notions de fidélité, secours et assistance la notion
de respect à la liste des devoirs et des droits respectifs des époux (art. 212 du Code civil).
B- La protection motivée par l’urgence : ordonnance de protection
Loi du 9 juillet 2010 met en place un nouveau système de protection civile, le juge aux
affaire familiale peut désormais délivrer une ordonnance de protection qui étend le champ
d'application de la saisine du juge aux affaires familiales par rapport au « référéviolence», prévu à l'article 220-1 alinéa 3 du Code civil, qui est d'ailleurs supprimé. Le
« référé-violence » était perçu par beaucoup d'associations comme une disposition
insuffisante car il permettait au juge aux affaires familiales de ne prendre des mesures que
pour les personnes mariées et non pour les partenaires de Pacs et concubins.
Les mesures prises dans le cadre du « référé-violence» avaient pour conséquence
intrinsèque, d'une part, d'autoriser la séparation des époux dans un contexte de
violences conjugales et, d'autre part, d'être un préalable à la procédure de divorce ou de
séparation de corps ultérieure qui devait être introduite par l'époux victime sous peine de
caducité. Le « référé violence» s'inscrivait alors pleinement dans la logique déjà présente
dans le Code civil qui permettait au juge aux affaires familiales d'attribuer la jouissance
d'un domicile conjugal des époux et non pas d'un domicile familial des concubins ou des
Pacsés.
La loi du 9 juillet 2010 rompt cette logique de primauté du statut de la relation de mariage
sur les autres formes d'union en privilégiant le « statut de victime ». Désormais, toute
victime de violences conjugales, mariée, Pacsée ou concubin mais également la personne
victime d'un mariage forcé, peut se prévaloir des dispositions des articles 515-9 et
suivants du Code civil et saisir le juge aux affaires familiales. On peut y voir une double
influence : l'influence du droit pénal qui avait déjà appréhendé de manière égale la
situation des époux et celle des concubins et Pacsés mais aussi une influence du droit
européen qui, en se fondant sur le principe de l'article 14 conv. EDH sur la non-
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discrimination, tend à égaliser les différents statuts pour que les différences de traitement
ne portent pas préjudice à une victime.
Une nouvelle section intitulée « Des mesures de protection des victimes de violences » a
été créée dans le Code civil élargissant le pouvoir du JAF. Désormais, aux termes des
articles 515-9 et suivants du code civil « lorsque les violences exercées au sein du couple
ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un
ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants
», le juge aux affaires familiales peut, «s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de
considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le
danger auquel la victime est exposée », délivrer en urgence une ordonnance de protection.
Cette ordonnance offre au juge civil de larges prérogatives dont certaines relèvent plus du
champ pénal que du champ civil. Ainsi, outre la possibilité de statuer sur la résidence
séparée des conjoints, sur l'attribution du logement au conjoint, concubin ou partenaire
victime1, sur, le cas échéant, les modalités d'exécution de l'autorité parentale et la
réparation des charges et des frais au sein de la famille (...), le juge peut également
interdire « à la partie défenderesse » d'entrer en contact avec certaines personnes, de
détenir ou de porter une arme et même lui ordonner de déposer ses armes au greffe,
mesures qui ne sont pas sans rappeler celles qui peuvent être prononcées à l'occasion d'un
contrôle judiciaire. Une telle ordonnance de protection peut encore être délivrée à une
personne majeure menacée de mariage forcé, le juge pouvant en ce cas ordonner
l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Les mesures sont
prises pour une durée maximale de quatre mois sauf si, durant ce délai, une requête en
divorce ou en séparation de corps a été déposée, ce qui permet de les prolonger. De plus,
le JAF peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des
parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, supprimer ou
modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider
de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer
certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.
Des mesures plus générales sont prises pour assurer un logement aux victimes, en dehors
du domicile familial qui peut s’avérer dangereux. Ainsi, des conventions sont passées

1

TGI Thionville, Metz, JAF 12 Juillet 2011; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mohammed L.
Pour statuer comme il l'a fait, ce magistrat a considéré : que la relation par Mohammed L. des faits
de violence et de « dénigrations » de sa personne tant par son épouse que par son fils, est concordante et
circonstanciée ; ? que le médecin a constaté que Mohammed L. se trouvait dans un état anxio dépressif
réactionnel de violence psychologiques allégées; que des faits de violence conjugale ont également été
constatés par les intervenants sociaux
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avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre
suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes
de violences, protégées ou ayant été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux
articles 515-9 et suivants du Code civil. De même, une convention passée entre l’État et
les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d’un nombre
suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences
inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été
protégées par l’ordonnance de protection. Le plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées doit prendre en compte les besoins des personnes
victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage
forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des
violences subies. Les personnes bénéficiaires d’une ordonnance de protection figurent
parmi les publics prioritaires pour l’attribution d’un logement social.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales
qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de
protection. Il peut, avec son accord, transmettre à cette personne morale les coordonnées
de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte. Par cette disposition, le rôle essentiel
des associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes est
reconnu.
L'une des principales originalités du dispositif tient au fait que le parquet soit
considérablement impliqué dans cette procédure. Le dispositif civil est confié au juge aux
affaires familiales, qui est saisi selon une procédure simplifiée par la personne en danger
(qui a seule qualité pour agir). Dès réception de la demande, le JAF convoque, par tous
moyens adaptés, la partie demanderesse et la partie défenderesse pour une audition. Ces
parties peuvent être assistées d’un avocat. Le ministère public est également convoqué.
Par ailleurs, le parquet en application de l'article 515-10 du Code civil peut saisir le JAF.
Le domaine familial, droit civil et donc privé par nature, se « publicise » par là-même
avec l'intervention du parquet qui saisit le juge aux affaires familiales avec toutefois
l'accord nécessaire de la victime.
Par ailleurs, la saisine du juge aux affaires familiales est également étendue en
raison de l'élargissement du champ matériel prévu par l'article 515-11 du Code civil. En
effet, les conditions prévues par cet article sont beaucoup plus souples que les
dispositions prévues par l'article 220-1, alinéa 3 du Code civil. Au stade de l'ordonnance
de protection, le juge aux affaires familiales n'a pas à se soucier de la vérité, même d'une
vérité judiciaire, mais de la seule vraisemblance que les faits aient été commis pour

432

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX VIOLENCES AU SEIN DU
COUPLE - Binnaz Topaloğlu, LL.M.

fonder son ordonnance de protection. Le juge délivre une ordonnance de protection s'il
estime qu'il « existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la
commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ».
La vérité ou la recherche de vérité est au cœur du processus judiciaire et explique la
plupart des principes directeurs procéduraux comme le principe du contradictoire ou le
principe-dispositif. Le respect de ces principes fondamentaux garantit le droit à un procès
équitable rappelé à l'article 6, § 1 Conv. EDH. Cependant, l'ordonnance de protection
peut être délivrée dès que le juge pense que la commission des faits et le danger auquel la
victime est exposée sont vraisemblables sans rechercher la vérité des faits exposés. Une
simple dénonciation des faits auprès des services de police complétée par des attestations
rendent vraisemblables la commission de faits alors qu'ils peuvent ne pas être avérés et
prouvés. La finalité n'est donc plus la recherche d'une vérité judiciaire mais la recherche
d'une vraisemblance ce qui n'est pas sans incidence pour le défendeur et la conduite du
procès. Dans le cadre d'une saisine du juge aux affaires familiales aux fins de délivrance
d'une ordonnance de protection, le défendeur ne devra donc plus simplement organiser sa
défense contre des allégations et des éléments probants mais également établir des faits
avérés pour combattre la vraisemblance. L'égalité des parties au procès est dès lors
rompue.
C- L’annulation du mariage
Le mariage peut être annulé si le consentement n’a pas été donné librement. La loi de
2006 vient préciser que, « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un deux, y
compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du
mariage » (art.180 du Code civil).
II.

LA REPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

Diverses mesures permettent le renforcement de la répression des violences faites aux
femmes ou au sein du couple (A), l’effectivité des mesures d’éloignement (B). Les
violences intra-conjugales sont considérées comme une circonstance aggravante (C) et
diverse mesures ont été adoptées (D) afin de lutter contre les violences faites
spécifiquement aux femmes.
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A. Les dispositions renforçant la répression des violences faites aux femmes
ou au sein du couple
a. La répression de la violation des obligations imposées par
l’ordonnance de protection
Afin de garantir le respect par « la partie défenderesse » des obligations et interdictions
ordonnées par le juge aux affaires familiales, le législateur, délaissant les sanctions civiles
jugées insuffisantes, a choisi la voie pénale. Un nouvel article 227-4-2 du code pénal
punit ainsi de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une
personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une
ordonnance de protection, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou
interdictions. Plus encore, la loi incrimine dans un nouvel article 227-4-3 du code pénal le
fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de
l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne
pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter
de ce changement et punit cette abstention de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende.

i.

b. Répression des violences psychologiques et création du délit de
harcèlement au sein du couple
Répression des violences psychologiques

L’article 222-14-3 du Code pénal rappelle que les violences prévues par les dispositions
de la présente section (ayant entrainé la mort sans intention, une mutilation ou une
infirmité permanente, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et une
incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entrainé aucune incapacité
de travail) sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences
psychologiques. Cette disposition interprétative ne fait que consacrer la jurisprudence
ancienne et bien établie des juridictions du fond et de la Cour de cassation. Dès 1892, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet jugé qu'« en visant les violences et
voies de faits exercées volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles
qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une
sérieuse émotion ». Elle ne s'est depuis jamais départie de cette interprétation et a, en
plusieurs occasions, jugé que « le délit de violences pouvait être constitué, en dehors de
tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature
à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique
caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ». Aussi, dès lors que
ce résultat dommageable est établi, l'infraction de violences est caractérisée. La portée de
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cette disposition n’est évidemment pas limitée aux violences au sein du couple, même si
elle présente un intérêt particulier dans cette hypothèse.
On peut présenter comme exemple l’arrêt du 18 mars 2008 de la chambre criminelle de la
cour de cassation2. En l’espèce, un homme qui circulait en automobile, prétextant qu'une
jeune conductrice lui aurait fait un geste injurieux, l'a poursuivie, dépassée et contrainte à
s'arrêter ; il est alors descendu de son véhicule avec une barre de fer à la main et qu'il en a
frappé l'arrière du véhicule de la victime ; celle-ci, effrayée, est repartie dès qu'elle a pu.
Les juges ajoutent que le geste du prévenu était destiné à intimider et à faire peur à la
conductrice et ils en ont jugé que le délit de violence est constitué, même sans atteinte
physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui
causer un choc émotif.
ii. L’harcèlement moral
Ensuite, en incriminant le harcèlement moral commis au sein des couples : aux termes
d'un nouvel article 222-33-2-1 du code pénal, « le fait de harceler son conjoint, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par
une altération de sa santé physique ou mentale » est désormais puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité
totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de
travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une
incapacité totale de travail supérieure à huit jours ». Les mêmes peines sont encourues
lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint, un ancien concubin de la
victime ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Le harcèlement se caractérise par une succession de comportements, qui peuvent être
insignifiants de prime abord, mais dont l’accumulation entraîne une dégradation des
conditions de vie de la victime. L'incrimination se veut, dans l'esprit du législateur, non
pas concurrentielle mais, au contraire, complémentaire à celles des violences physiques
ou psychologiques : le délit de harcèlement moral commis au sein des couples permettrait
de réprimer une accumulation, une répétition de faits d'importance moindre mais dont
l'effet pour la personne qui en est victime peut être particulièrement dommageable alors
que l'incrimination de violences volontaires permettrait, à l'inverse, la répression d'un fait
isolé ou unique d'une plus grande gravité. Les peines encourues sont d'ailleurs identiques.
L'incrimination tend, par conséquent, à mieux appréhender le phénomène des violences

2

Cour de cass * ch crim- 07-86.075 – 18 mars 2008 – Bulletin criminel 2008, n°65
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conjugales qui, en amont de toute violence physique, se caractérisent souvent par la
domination ou l'emprise de l'un des membres du couple sur l'autre et par « la mise en
place progressive et discrète de mécanismes de dévalorisation systématique », la victime
se trouvant « peu à peu dans une situation de dépendance affective, sociale et financière,
lui faisant perdre repères et autonomie ». Il s'agit alors de lutter contre les agressions
subtiles qui mènent à cette dépendance : « absence de communication, promesses non
tenues, discours moralisateurs, menaces, chantages, reproches, isolement... ». Pour de
nombreuses associations, il était donc important que ce type de violences soit
explicitement reconnu par la loi pénale, le fait de nommer le phénomène constituant déjà
une reconnaissance du statut de victime.
B. Dispositions favorisant l’effectivité des mesures d’éloignement
a. Dispositions permettant d’interpeller et retenir une personne mise en
examen, ou un prévenu, placée sous contrôle judiciaire et violant ses
obligations d’éloignement
Selon l’article 138 9° et 17° du code de procédure pénale, le juge de l’instruction ou le
juge des libertés et de la détention peut ordonner un contrôle judiciaire si la personne
mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus
grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge
à une ou plusieurs obligations dont celle de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer
certaines personnes spécialement désignées par le juge, ainsi que d'entrer en relation avec
elles, de quelque façon que ce soit ; et celle en cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses
enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la
résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette
résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une
prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; ces dispositions sont également
applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la
victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile
concerné étant alors celui de la victime.
La loi nouvelle insère dans le code de procédure pénale un article 141-4 afin de permettre
l’interpellation et la rétention d’une personne mise en examen placée sous contrôle
judiciaire et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent en application des 9° et
17° de l’article 138.
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Les services de police et de gendarmerie peuvent appréhender la personne d’office ou sur
instruction du juge d’instruction. Les nouvelles dispositions permettent ainsi une
intervention immédiate des forces de l’ordre, le cas échéant sur appel de la victime, si la
personne sous contrôle judiciaire s’approche de cette dernière malgré l’interdiction qui lui
en est faite.
La personne peut ensuite, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue pour
une durée maximum de 24 heures afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit
entendue sur la violation de ses obligations. La mesure ne vise pas, en effet, à permettre
aux services de police ou de gendarmerie d’interroger sur les faits la personne mise en
examen.
La loi a prévu un certain nombre de garanties inspirées de la garde à vue :
-

-

l’officier de police judiciaire doit dès le début de la mesure informer le juge
d’instruction
la personne retenue doit immédiatement être informée par l’officier de police
judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la
nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée d’avoir violée ;
la personne retenue doit se voir notifier, dans une langue qu’elle comprend, les
droits dont elle dispose : la possibilité de faire prévenir une personne de sa
famille, de demander à être examinée par un médecin et de s’entretenir avec un
avocat.

A l’issue de la mesure, le juge d’instruction peut se faire présenter la personne mise en
examen, notamment s’il entend saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de
révocation du contrôle judiciaire. Il peut également ordonner sa mise en liberté, le cas
échéant après l’avoir avisé par un officier ou agent de police judiciaire qu’il est convoqué
devant lui à une date ultérieure.
b. Élargissement du champ du placement sous surveillance électronique mobile
en cas de violences au sein du couple
Jusqu'à lors, seule une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une
durée au moins égale à sept ans pouvait être soumise, dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire (C. pén., art. 131-36-9), d'une surveillance judiciaire (C. proc. pén., art. 72330.) ou d'une libération conditionnelle (C. proc. pén., art. 731-1), à un placement sous
surveillance électronique mobile, étant précisé qu'un tel placement n'est possible que si
une expertise médicale constate la dangerosité de l'intéressé et que lorsque cette mesure
apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de
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liberté prend fin (C. pén., art. 131-36-10). Afin non seulement de réprimer plus
sévèrement les auteurs de violences au sein du couple mais également de prévenir tout
renouvellement de ce type de violences, la loi du 9 juillet 2010 prévoit une exception à
cette règle. Désormais, par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10 du code
pénal, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre
d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée
simplement égale ou supérieure à cinq ans dès lors que cette condamnation a été
prononcée pour des violences ou des menaces commises contre son conjoint, son
concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Le nouvel article 131-36-12-1 du code
pénal précise encore, dans son alinéa second, que la dérogation s'applique également
lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou
par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.
L'objectif affiché est ici de permettre un contrôle plus rapide et efficace du respect par le
condamné de l'interdiction qui lui est faite de rencontrer la victime ou de paraître au
domicile ou à la résidence de cette dernière. Par dérogation aux dispositions de l'art. 1425 C. pr. pén., l'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile peut
semblablement être ordonnée à l'encontre d'une personne mise en examen pour violences
ou menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement lorsqu'elles ont commises au
sein du couple (C. pr. pén., art. 142-12-1). La technique de la surveillance électronique
mobile, en ce qu'elle permet de connaître en permanence la localisation géographique
d'un individu sur le territoire, devrait en effet faciliter le constat et la sanction des
éventuelles violations.
Cette extension du placement sous surveillance électronique aux auteurs de violences
commises au sein du couple s'inscrit en complémentarité de la possibilité offerte aux
victimes de tels actes de bénéficier d'un dispositif de téléprotection leur permettant
d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au condamné
ou de se voir attribuer un dispositif électronique permettant de signaler à distance que ce
dernier se trouve à proximité (Art. 6. III de la loi du 9 juill. 2010). Pour l'heure toutefois,
le procédé n'est mis en place qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans des
ressorts déterminés par a
C. Les violences intra-conjugales considérées comme une circonstance
aggravante
Le fait de commettre des violences au sein du couple, qu’il soit qualifié de délit ou
crime, constitue une circonstance aggravante (222-3 6°, 222-8 6°, 222-10 6°, et 222-13 6°
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du Code pénal), que les faits soient commis entre conjoints, concubins, pacsés ou même
par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien pacsé dès lors que l'infraction
est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime
(art.132-80 du Code pénal).
a. Aggravation des peines encourues en cas de menaces proférées au sein du
couple
Poursuivant le mouvement amorcé par la loi 4 avril 2006 renforçant la prévention et la
répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, la loi du 9
juillet 2010 aggrave les peines encourues en cas de menaces lorsque celles-ci sont
commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par
un pacte civil de solidarité, étant précisé que, conformément à l'article 132-80 du code
pénal, cette circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont
commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par
un pacte civil de solidarité dès lors que l'infraction est commise en raison des relations
ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. L'aggravation opérée est semblable en
tous points à celle qu'avait prévue la loi du 9 mars 2004 pour les menaces racistes. Les
peines sont ainsi portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende en cas de
menace simple (Au lieu de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (C. pén., art.
222-17, al. 1), à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende en cas de menace de
mort ou de menace sous condition (Au lieu de trois ans d'emprisonnement et 45 000 €
d'amende (C. pén ., art. 222-17, al. 2 et art. 222-18, al. 1) et à sept ans d'emprisonnement
et 100 000 € d'amende en cas de menace de mort sous condition (Au lieu de cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (C. pén .,art. 222-18, al. 2).)
En pareilles circonstances, l'auteur de la menace pourra également, et ce, quelle que soit
la nature des menaces proférées, être condamné à un suivi socio-judiciaire, le deuxième
alinéa de l'article 222-48-1 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire renvoyant
désormais à l'article 222-18-3 du même code.
b. Aggravation des peines encourues en cas de violences habituelles au sein du
couple
Jusqu'à présent, le caractère habituel des violences ne constituait une circonstance
aggravante qu'en cas de violences commises sur un mineur de quinze ans ou sur une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de l'auteur (C. pén., art. 222-14). Les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte
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de solidarité qui se livraient, sur leur compagnon, à de telles violences habituelles
n'encouraient donc de peines aggravées qu'au titre de cette seule qualité, sauf à ce que la
victime soit considérée comme particulièrement vulnérable au regard par exemple de son
âge ou de son état de grossesse : alors même que les violences commises au sein du
couple ont le plus souvent un caractère continu et habituel, cette circonstance n'avait
aucune incidence sur la répression.
Le législateur modifie cet état du droit en précisant à l'article 222-14 du code pénal que
les peines aggravées prévues en cas de violences habituelles sur un mineur de quinze ans
ou sur une personne vulnérable sont également applicables aux violences habituelles
commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci
par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'aux violences habituelles commises par l'ancien
conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre
l'auteur des faits et la victime. Les peines encourues sont en conséquence portées à trente
ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime, vingt ans de
réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,
dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de huit jours et cinq ans d'emprisonnement et 75 000 €
d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
huit jours.
En revanche, le législateur n'a pas souhaité étendre le caractère obligatoire de la peine
complémentaire de suivi socio-judiciaire aux violences habituelles commises au sein du
couple et réserve désormais le prononcé obligatoire de cette peine aux seules violences
habituelles commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime.
c. Application de la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, de
concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aux
contraventions
Depuis la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au
sein du couple ou commises contre les mineurs, l'article 132-80 du code pénal dispose
que « dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont
aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié
à la victime par un pacte civil de solidarité » et précise, dans un second alinéa, que cette
circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par
l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte
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civil de solidarité dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé
entre l'auteur des faits et la victime.
La chambre criminelle de la Cour de cassation en a déduit que la circonstance aggravante
fondée sur les relations ayant existé entre l'auteur et la victime, telle qu'elle a été instituée
par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, n'est applicable, selon le premier alinéa de
cet article, qu'aux peines encourues pour un crime ou un délit, à l'exclusion des
contraventions. La circonstance aggravante liée à la qualité d'« ex » de la victime était
donc inapplicable en cas de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou
ayant entraîné une incapacité de travail égale ou inférieure à huit jours, de tel faits étant
respectivement punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
(C. pén., art. R. 624-1) et de la cinquième classe (C. pén., art. R. 625-1). En revanche,
lorsque de telles violences étaient commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire
actuel de la victime, elles constituaient, aux termes de l'article 222-13 du code pénal, un
délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Afin de remédier à
cette disparité de traitement, la loi du 9 juillet 2010 modifie l'article 132-80 du code pénal
: désormais la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou
partenaire, actuel ou passé de la victime, est applicable en matière contraventionnelle
dans les cas prévus par le règlement3.
d. Nouvelle circonstance aggravante en cas de contrainte au mariage ou à
l'union
La loi du 9 juillet 2010 érige la contrainte au mariage en circonstance aggravante des
infractions de meurtre, de tortures et d'actes de barbaries et de violences volontaires 4. Le
meurtre est ainsi puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis « contre
une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union »
(art. 221-4, 10° du Code pénal). Semblablement, les peines encourues pour tortures ou
3

Cette modification répond à une suggestion formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour
2008.
4

La proposition de loi initiale, reprenant une suggestion de la mission d'évaluation de la politique de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, avait envisagé la création d'un délit spécifique
de contrainte au mariage (« le fait d'exercer sur autrui toute forme de contrainte ayant pour but de lui faire
contracter un mariage ou conclure une union sans son consentement libre est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amendes »). Cependant, certaines associations ayant fait valoir que
l'incrimination autonome de la contrainte au mariage risquait en pratique de dissuader certaines jeunes filles
de se signaler auprès des services de police et de gendarmerie, par peur de voir leurs parents être emprisonnés
à la suite de cette démarche, cette proposition fût abandonnée en faveur de la création d'une nouvelle
circonstance aggravante (Rapp. n° 2293 de M. Guy Geoffroy, fait au nom de la commission spéciale, déposé
à l'Assemblée nationale le 10 févr. 2010).
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actes de barbarie ou pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont
portées à vingt ans de réclusion criminelle lorsque ces actes sont commis « contre une
personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en
raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union » (C. pén., art 222-3, 6° bis et
art. 222-8, 6° bis). L'aggravation joue encore en cas de violences ayant entraîné une
mutilation ou une infirmité permanente, les peines encourues étant alors portées à quinze
ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-10, 6° bis), en cas de violences ayant
entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les peines étant portées à
cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (C. pén., art. 222-12, 6° bis), ainsi qu'en
cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à huit
jours ou aucune incapacité, les peines étant, en ce dernier cas, portées à trois ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (C. pén., art. 222-13, 6° bis). Cette nouvelle
circonstance aggravante joue non seulement lorsque les violences ont été commises afin
de contraindre la personne à se marier mais également lorsqu'elles sont consécutives à un
refus de se marier ou de conclure une union (en cas de meurtre, elle ne s'applique du reste
que dans ce dernier cas). Surtout, elle concerne aussi bien le mariage que l'union. Il s'agit
ici de ne pas laisser hors du champ d'application de l'aggravation les unions religieuses ou
coutumières qui, bien qu'étant interdites lorsqu'elles ne suivent pas un mariage civil (C.
pén., art. 433-21), sont parfois pratiquées et peuvent revêtir, elles aussi, un caractère
forcé.
Toujours dans un souci de répression accrue des mariages ou unions forcés, la loi du 9
juillet 2010 prévoit encore une dérogation aux règles régissant l'application de la loi
française aux infractions commises à l'étranger. Aux termes des nouveaux articles 221-54, 222-6-3 et 222-16-3 du code pénal, lorsqu'un français ou un étranger commet hors du
territoire de la République un meurtre, des actes de tortures ou de barbarie, ou des
violences volontaires contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage
ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union,
la loi française est applicable dès lors que la victime est une personne résidant
habituellement sur le territoire français. Par exception aux dispositions de l'article 113-7
du code pénal, la loi française est donc applicable même si la victime n'a pas la
nationalité française au moment de l'infraction, le fait qu'elle réside habituellement sur le
territoire français étant suffisant. En outre, lorsque les violences commises sont de nature
délictuelle, par dérogation à l'article 113-8 du code pénal, le ministère public peut
poursuivre les auteurs de tels faits sans qu'il soit nécessaire que sa requête soit précédée
d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par
l'autorité du pays où les faits ont été commis. À l'instar de ce qu'avait prévu la loi du 24
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avril 2006 en matière de lutte contre l'excision et autres mutilations sexuelles (Comp. C.
pén., art. 222-16-2), il s'agit ici essentiellement de lutter contre la pratique de certains
parents consistant à emmener dans leur pays d'origine leur fille, par exemple à l'occasion
de vacances, pour la forcer à s'unir avec un homme.

D. Divers
a. Suppression de la mention de la présomption de consentement des époux à
l’acte sexuel
En matière de viol entre époux ou concubins, l’évolution des mœurs a opéré, au fil du
temps, une modification radicale de la législation. Alors que le viol entre conjoints était
regardé comme pratiquement impossible jusqu’à la fin du XXe siècle (hormis
circonstances exceptionnelles telles que l’état de séparation des époux ou l’existence de
bestialité, de torture ou d’actes de barbarie accompagnant le viol), c’est la loi – très
tardive ! – du 4 avril 2006 qui est venue proclamer que le viol et les autres agressions
sexuelles sont constitués quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur
et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Toutefois, le texte ajoutait
que le mariage présumait le consentement.
L'alinéa 2 de l'article 222-22 du code pénal disposait en ce sens que « le viol et les autres
agressions sexuelles sont constitués, quelle que soit la nature des relations existant entre
l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ». L'alinéa 2 de
cet article précisait, quant à lui, que « dans ce cas, la présomption de consentement des
époux à l'acte ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».
C'est précisément ce second alinéa que vient supprimer la loi du 9 juillet 2010, le
législateur ayant estimé que cette précision était « non seulement devenue inutile » mais
apparaissait même « inopportune sur un plan symbolique ». Inopportune sur un plan
symbolique car le rappel de l'existence d'une présomption, ne serait-ce que simple, de
consentement des époux à l'acte sexuel peut aller à l'encontre de l'objectif recherché qui
est de réprimer toutes relations sexuelles non consenties quels que soient les liens
unissant l'auteur à la victime. Inutile car, en tout état de cause, la présomption de
consentement des époux à l'acte sexuel résulte de l'obligation de communauté de vie
prévue par l'article 215 du code civil et que la caractérisation du viol ou de l'agression
sexuelle nécessitant la démonstration de l'absence de consentement de la victime
implique inéluctablement le renversement de cette présomption. La suppression opérée
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n'entraîne donc en réalité aucune modification du champ d'application du viol et des
autres agressions sexuelles.
b. Modification du délit de la dénonciation calomnieuse
L'un des obstacles majeurs à la répression des violences commises au sein des couples
réside dans le silence qui entoure la commission de tels faits. Selon les estimations
réalisées par l'Observatoire national de la délinquance, le nombre de plaintes déposées par
les victimes de violences conjugales représenterait moins de 9% des violences conjugales
réellement subies. Les raisons en sont variées et, à côté de la crainte de représailles
physiques, les associations font souvent état, pour celui ou celle qui a porté à la
connaissance des autorités les faits de violences, du risque de condamnation pour
dénonciation calomnieuse si jamais la réalité des faits ne parvenait pas à être établie. En
effet, l'article 226-10 du code pénal incriminant la dénonciation calomnieuse précise que
la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive,
d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou
que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. Il en résulte que si un non-lieu
intervient pour insuffisances de charges ou si une relaxe est prononcée au bénéfice du
doute relativement au fait dénoncé, cette décision s'impose au juge de la dénonciation
calomnieuse : il y a présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé. En
conséquence, sous réserve de la démonstration de la mauvaise foi du dénonciateur,
l'infraction sera caractérisée. Or, précisément, dans les conflits d'ordre privé qui se
déroulent au sein du huis clos familial, il n'est pas rare que, faute de témoins ou d'autres
éléments extérieurs, la réalité des faits ne puisse être établie, sans qu'il soit inversement
démontré que lesdits faits sont inexacts. Ce risque pour les victimes de violences
conjugales de se voir accusées de dénonciation calomnieuse est du reste bien connu des
auteurs de telles violences, notamment sexuelles, qui n'hésitent pas à employer le délit de
dénonciation calomnieuse comme une arme de dissuasion.
C'est pourquoi la loi du 9 juillet 2010, reprenant en cela une préconisation formulée par la
Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, restreint le champ d'application de
la présomption irréfragable de fausseté des faits de l'article 226-10 du code pénal.
Désormais, cette présomption ne s'appliquera qu'aux seules décisions « d'acquittement, de
relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas
imputable à la personne dénoncée ». Dans les autres cas, et notamment en cas de décision
déclarant, faute de charges ou de preuves suffisantes, que la réalité du fait n'est pas
établie, les juges devront apprécier la pertinence des accusations portées par le
dénonciateur. La modification qui, au-delà du seul contentieux des violences conjugales,

444

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX VIOLENCES AU SEIN DU
COUPLE - Binnaz Topaloğlu, LL.M.

touche l'ensemble du contentieux de la dénonciation calomnieuse, permettra ainsi au
dénonciateur d'échapper à la condamnation lorsque ses accusations reposent, non pas sur
des faits dont l'exactitude est prouvée, mais sur des éléments jugés d'une crédibilité
suffisante.

c. Retrait total de l'autorité parentale en cas de crime commis sur l'autre
parent
La loi du 9 juillet 2010 étend les cas dans lesquels le juge pénal peut, à titre de peine
complémentaire, retirer à un parent l'autorité parentale sur ses enfants. Jusqu'à présent,
aux termes de l'article 378 du code civil, un tel retrait ne pouvait être prononcé, par
décision expresse du juge répressif, qu'à l'encontre des père et mère condamnés, soit
comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de
leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur
enfant. Désormais, un tel retrait pourra également intervenir à l'encontre du parent
condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime commis sur la personne de
l'autre parent. Le retrait de l'autorité parentale reste cependant à la libre appréciation du
juge qui devra, outre l'intérêt de l'enfant, s'assurer que la condamnation prononcée et les
faits imputés justifient bien, dans le cas d'espèce considéré, une telle privation de
l'autorité parentale.

CONCLUSION
Depuis quelques années, la lutte contre les violences commises au sein du couple, et plus
spécialement la lutte contre les violences faites aux femmes, constitue une préoccupation
constante et majeure du législateur français. Avec la mise en vigueur de différentes lois
presque tous les ans, il a essayé de lutter contre cette forme de violence. Dernièrement il a
institué la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants dont
le champ d’application et la portée des répressions sont plus étendus par rapport aux lois
précédentes. Il est espéré que ce dispositif va d’avantage diminuer la violence exercée sur
les femmes et d’avantage civiliser la communauté française et peut – être aux
communautés qui vont s’inspirer de ces dispositions.
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GİRİŞ
Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre Fransa’da her 2,5 günde bir kadın birlikte
olduğu (compagnon) ya da eskiden birlikte olduğu (ex-compagnon) kişi tarafından
gördüğü şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın suç mağdurları
heyeti tarafından gerçekleştirilen, aile içi şiddete bağlı ölümler hakkındaki ulusal
incelemeye göre 2010 yılında 146 kadın bu şekilde hayatını kaybetmiştir.
Çeşitli kanunlar, özellikle de 26 Mayıs 2004 tarihli ve 2004-439 sayılı boşanmaya ilişkin
kanun ve 4 Nisan 2006 tarihli ve 2006-399 sayılı aile içi şiddetin önlenmesi ve
cezalandırılmasını güçlendirmeye yönelik kanun ve son olarak da 2010-769 sayılı, özel
olarak kadınlara karşı işlenen şiddet, aile içinde yaşanan şiddet ve bu şiddetin çocuklar
üzerindeki etkilerine ilişkin kanun, aile içindeki şiddete karşı etkin mücadeleyi, özellikle
de mağduru korumak suretiyle konu edinmektedir.

1

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

2

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

3

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
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Mağdurların korunması, medeni hukuka ilişkin hükümler (I) yanında ceza hükümleri (II)
ile de sağlanmaktadır.
I. AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU KİŞİNİN HUKUKİ YÖNDEN
KORUNMASI
Hukuki düzenleme ve tedbirler, önleyici bir korumaya (A) ilişkin olmakla birlikte acil
durumlarda etkin bir koruma da (B) sağlayabilmektedir. Medeni hukuk hükümleri aynı
zamanda genellikle evlilik içi şiddetin (C) kaynağı olan zoraki evliliklere karşı
mücadeleyi de amaçlamaktadır.
A. Önleyici Koruma
Zoraki evliliklere karşı mücadeleye yardım amacıyla 4 Nisan 2006 tarihli 2006-399 sayılı
kanun, önceden 15 yaş olarak belirlenmiş olan kadınların evlilik yaşını 18’e yükselterek
(MK. m.144) erkeklerinkinin üzerine çekmiştir.
Ancak adı geçen kanunun 145. maddesi, en tipik örneği kadının hamileliği olan önemli
sebeplerin söz konusu olması durumunda cumhuriyet savcısı tarafından özel izin
verilmesi suretiyle evlenme imkânını düzenlemektedir.
4 Nisan 2006 tarihli kanun, sadakat, yardım ve dayanışma kavramlarının yanı sıra saygı
kavramını da eşlerin birbirlerine karşı olan hak ve ödevleri listesine eklemiştir (Medeni
Kanun m. 212).
B. Aciliyet Gerekçesiyle Koruma: Koruma Kararı
9 Temmuz 2010 tarihli kanun ile yeni bir hukuki koruma sistemi getirilmiştir. Buna göre
kanun; Medeni Kanun m. 220-1/f.3’te yer alan ve artık yürürlükten kalkan “seri
muhakeme-şiddet” (“référé-violence”) şeklinde isimlendirilen usulün uygulama alanını
genişleterek, aile hâkimine koruma kararı verebilme yetkisi tanımıştır. “Seri muhakemeşiddet”, birçok kuruluş tarafından yetersiz bir hüküm olarak görülmekteydi zira aile
hâkimine evlilik bağı olmayan birliktelikleri dışarıda bırakarak yalnızca evli çiftler
hakkında tedbir alma yetkisi tanımaktaydı.
“Seri muhakeme-şiddet” çerçevesinde alınan tedbirlerin esaslı sonucu bir yandan evlilik
içi şiddet bağlamında eşlerin ayrılmasına izin vermek iken, diğer yandan da mağdur olan
eş tarafından sonradan başlatılan boşanma ya da ayrılık kararı talebinin öncüsü olmaktır.
Bu şekilde “seri muhakeme-şiddet”, Medeni Kanun’da zaten bulunan ve aile hâkimine,
birlikte yaşayan kişilerin yaşadıkları ev açısından değil, sadece evli eşlerin aile
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konutundan yararlanma
uygulanabilmekteydi.

şeklini belirleme

yetkisi

tanınması

ile sınırlı

olarak

9 Temmuz 2010 tarihli kanun, genel bir “mağdur konumu” yaratarak, evlilik ilişkisi
statüsünün diğer birlikte yaşam biçimlerine nazaran öncelikli konumu mantığını kırmıştır.
Bundan böyle, aile içi şiddete maruz kalan, evli olsun ya da olmasın çeşitli birliktelik
biçimleri dâhilinde birlikte yaşayan kişiler, aynı zamanda zoraki evlilik mağdurları,
Medeni Kanun’un 515-9 ve devamı maddelerindeki düzenlemelerden faydalanabilecek ve
aile hâkimine başvurabilecektir. Bu noktada çift etkiden bahsetmek mümkündür. Bunlar:
hali hazırda evli eşlerin ya da evlilik dışı birliktelik yaşayan kişilerin konumları arasında
fark gözetmeksizin eşit yaptırım öngören Ceza Hukuku etkisi ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi m. 14’te öngörülen ayrımcılık yasağı ilkesine dayanarak, muamele
farklılıklarının mağdura zarar vermemesi amacıyla farklı konumları eşitlemeye çalışan
Avrupa Hukuku etkisidir.
Medeni Kanun’da yeni bir bölüm olarak, aile hâkiminin yetkilerini genişleten “şiddet
mağdurlarının korunması için koruma tedbirleri” başlığı getirilmiştir. Bundan böyle
Medeni Kanun’un 515-9 ve devamı hükümleri uyarınca “aile içinde yaşanan ya da eski
eş, sadakat sözleşmesi ile bağlı eski partner ya da eskiden birlikte yaşanan kişi tarafından
uygulanan şiddet içeren hareketler, bu davranışlara maruz kalan kişiyi, çocuk ya da
çocukları tehlike altına soktuğu takdirde”, aile hâkimi “iddia edilen şiddet olaylarının
işlendiğinin ve mağdurun maruz kaldığı tehlikenin gerçekçi olduğunu düşünmesine dair
ciddi sebeplerin varlığına kanaat getirmesi halinde” derhal bir koruma kararı
verebilecektir. Bu karar hukuk hâkimine, bazıları hukuk alanından çok ceza alanına giren
birtakım geniş ayrıcalıklar tanımaktadır. Bu şekilde, eşlerin ayrı evlerde yaşamasına,
mağdur olan nikâhlı veya nikâhsız eşe ya da partnere4 kalacak yer tahsis edilmesine,
gerektiğinde velayet yetkisinin uygulanma biçimlerine ve aile içinde masraf ve
harcamaların karşılanmasına (…) karar verme imkânına sahip olmanın dışında hâkim,
aynı zamanda “davalı tarafın” bazı kişilerle temas kurmasını, silah bulundurmasını ya da
taşımasını yasaklayabilir ve hatta silahlarını mahkeme kalemine bırakmasına ya da adli
kontrol gerekçesiyle alınan tedbirlere benzer tedbirlerin alınmasına karar verebilir. Böyle
bir koruma kararı, zoraki evlilik tehdidine maruz kalmış bir yetişkin kişi lehine de
verilebilir, bu halde hâkim tehdit edilen kişiye geçici olarak ülke dışına çıkma yasağı da
4

TGI Thionville, Metz, JAF 12 Temmuz 2011; Mahkeme, Mohammed L.’e aile konutundan yararlanma
yetkisi vermiştir. Hakim, eşi ve oğlu tarafından şiddet ve aleyhte davranışlara maruz kalan Mohammed L.’nin
halini karar yönünden uygun bulmuş; hekim Mohammed L.’nin reaksiyonel anksio-depresif şiddet halini
tespit etmiş ve aynı zamanda kamu adına müdahil olanlar da aile şiddeti gözlemlemiştir.
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getirebilir. Söz konusu tedbirler azami dört ay süre için alınabilir. Ancak bu süre
esnasında boşanma ya da ayrılık talebi ile mahkemeye başvurulması halinde bu
tedbirlerin süresi uzatılabilir. Buna ek olarak, aile hâkimi, savcılığın ya da taraflardan
birinin istemi üzerine her zaman ya da soruşturmaya ilişkin her türlü yararlı tedbiri
aldıktan sonra, koruma kararında belirtilen tedbirleri tamamen ya da kısmen ortadan
kaldırabilir ya da değiştirebilir, yenilerine karar verebilir, davalıyı, kendisine yüklenen
yükümlülüklerin bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir ya da koruma kararını
iptal edebilir.
Mağdurlara, tehlikeli olabilecek aile konutu dışında kalacak yer sağlanmasına ilişkin
olarak daha genel tedbirler de alınmaktadır. Bu şekilde, her ilde coğrafi olarak, Medeni
Kanunun 515-9 ve devamı maddeleri uyarınca öngörülmüş koruma kararı ile korunan
şiddet mağduru olan kişilere dağıtılacak yeterli sayıda kalacak yer ayrılması için kiraya
verenlerle sözleşmeler yapılmaktadır. Aynı şekilde Devlet ile üniversitelerin bölge
merkezleri arasında yapılan anlaşma da koruma kararı ile korunan ve bir eğitim
kurumuna ya da üniversiteye kayıtlı şiddet mağduru ergin kişilere tahsis edilecek yeterli
sayıda kalacak yer ayrılmasını amaçlamaktadır. Muhtaç olan kişilerin konut ihtiyacını
karşılamak için illerde ortaya koyulan bu hareket planı, eşlerinden ya da ailelerinden
şiddet gören kişilerin, zoraki evlilik ile tehdit edilenlerin ya da şiddet görme veya şiddete
uğrama tehdidi sonucunda evden ayrılmak zorunda kalanların ihtiyaçlarını dikkate
almalıdır. Lehine koruma kararı verilmiş olan kişiler, sosyal konut tesisi açısından
öncelikli olan toplumsal kesimin içinde yer almaktadır.
Gerektiği takdirde hâkim, davacı tarafa tüm koruma kararı süresi boyunca kendisine
yardım edebilecek tüzel kişilerin listesini de verebilir. Onay vermesi durumunda, kendisi
ile temasa geçmesi için söz konusu tüzel kişiye davacı tarafın iletişim bilgilerini verebilir.
Bu hüküm ile kadına karşı işlenen şiddete karşı mücadele konusunda uzmanlaşmış
kuruluşların temel işlevi de tanınmış olmaktadır.
Bu mekanizmanın temel özgün yanlarından biri de savcıyı bu prosedürün içine ciddi
anlamda dâhil etmesidir. Getirilen hukuki mekanizma, tehlike altındaki kişinin (süreci
başlatma yetkisi olan tek kişi), sadeleştirilmiş bir hukuki sürece göre aile hâkimine
başvurmasını sağlamaktadır. Talebin alınmasından itibaren aile hâkimi, tüm imkânlarını
kullanarak, davacı ve davalı tarafı dinlemek için toplantıya çağırır. Taraflar, avukatlarını
da yanlarında bulundurabilirler. Savcıya da aynı şekilde çağrıda bulunulur.
Öte yandan, Medeni Kanun m. 515-10 uyarınca savcı da aile hâkimine başvurabilir. Bu
şekilde, aile hukuku, medeni hukuk ve dolayısıyla özel hukuk alanlarına, mağdurun rıza
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göstermesi koşuluyla da olsa aile hâkimine başvurma yetkisi tanınan savcının müdahalesi
ile kamusal nitelik kazandırılmış olmaktadır.
Medeni Kanun m. 515-11 hükmünün uygulama alanının genişletilmesiyle, aile hâkimine
başvurma mekanizması da genişlemiştir. Gerçekten de bu hüküm ile öngörülen koşullar,
Medeni Kanun m. 220-1/f.3 ile öngörülenlerden daha esnektir. Koruma kararı açısından,
aile hâkiminin gerçeği, hatta adli gerçeği arama yükümlülüğü yoktur, yalnızca koruma
kararına temel teşkil edecek olayların işlendiğinin inandırıcı olduğu yönünde bir izlenim
edinmesi yeterlidir. Hâkim, “iddia edilen şiddet olaylarının işlendiğinin ve mağdurun
maruz kaldığı tehlikenin inandırıcı olduğunu düşünmesine dair ciddi sebeplerin
varlığına” kanaat getirmesi halinde koruma kararı verebilecektir.
Gerçek ya da gerçeğin arayışı, adli sürecin merkezinde yer alır ve silahların eşitliği ya da
taleple bağlılık gibi yargılamaya hâkim olan ilkelerin çoğunu açıklar. Bu temel ilkelere
uyulması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6/f.1’de yer alan adil yargılanma hakkını
güvence altına alır. Bununla birlikte, hâkimin, olayların işlenmesinin ve mağdurun maruz
kaldığı tehlikenin inandırıcı olduğunu düşünmesi halinde, olayların gerçek olup olmadığı
araştırılmaksızın koruma kararı verilebilmektedir. Herhangi bir ispat aracı olmasa dahi,
yalnızca polise yapılan bir şikâyet ve bu şikâyetin tanıklıklarla tamamlanması halinde
olayların işlenmesi inandırıcı kılınabilir. Dolayısıyla amaç artık adli gerçeği aramak değil,
davanın yürütülmesi ve davalı açısından sonuç doğuracak olan inanılırlığı aramaktır.
Koruma kararı alabilmek amacıyla aile hâkimine başvurma çerçevesinde, davalı artık
savunmasını yalnızca iddialara ve delillere yönelik olarak hazırlamakla kalmayacak, aynı
zamanda inanılırlığa karşı mücadele için de görünüşe ilişkin olaylar getirmek zorunda
kalacaktır. Bu şekilde yargılamada taraflar arasındaki eşitlik de bozulmuş olacaktır.
C. Evliliğin İptali
Rızanın iradi olarak verilmemesi halinde evlilik iptal edilebilir. 2006 tarihli kanuna göre:
“eşler ya da eşlerden biri üzerinde korkutma, üst soya yönelik saygıya dayalı korku da
dâhil olmak üzere, evliliğin yokluğuna yol açan hallerden biridir” (MK. m.180)
II. EŞLER ARASINDAKİ ŞİDDETİN CEZALANDIRILMASI
Alınan çeşitli önlemler, eşler arasında ya da kadına karşı işlenen şiddetin önlenmesinin
güçlendirilmesine (A) ve uzaklaştırma tedbirinin etkinliğine (B) katkı sağlamaktadır. Aile
içi şiddet, ağırlatıcı sebep olarak kabul edilmekte (C) ve özellikle kadınlara karşı işlenen
şiddet eylemlerine karşı mücadele için değişik önlemler (D) alınmaktadır.
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A. Kadına Yönelik veya Aile İçi
Güçlendirilmesine İlişkin Düzenlemeler

Şiddetin

Cezalandırılmasının

a. Koruma Kanunu ile Getirilen Yükümlülüklerin İhlalinin Cezalandırılması
Hâkim tarafından aile davalarında verilen kararlardaki yükümlülükler ve yasaklara
“davalının” uymasını garanti altına almak için medeni yaptırımları yetersiz bulan kanun
koyucu, medeni yaptırımları terk etmiş ve cezai yaptırımlar yolunu seçmiştir. Ceza
Kanununun yeni 227-4-2. maddesi, bir koruma kanununda düzenlenen yükümlülük veya
yasaklardan bir veya birden fazlasının konusunu oluşturan ve bu yükümlülük veya
yasaklara uymayan kişinin iki yıl hapis cezası ve 15 000 € para cezası ile
cezalandırılmasını öngörmektedir. Ayrıca, Ceza Kanununun yeni 227-4-3. maddesi,
Medeni Kanunun 515-9. maddesinin uygulanması için getirilen koruma kanunu
çerçevesinde katkı veya para yardımı ödemek ile yükümlü kişinin, yerleşim yeri
değişikliğini, değişiklikten itibaren bir ay içinde alacaklıya bildirmemesini, altı ay hapis
cezası ve 7 500 € para cezası ile cezalandırmıştır.

b. Psikolojik Şiddetin Cezalandırılması ve Aile İçinde Taciz Suçunu
Oluşturması
i. Psikolojik Şiddetin Cezalandırılması
Ceza Kanununun 222-14-3. maddesi, bu bölümdeki düzenlemelerde öngörülen şiddet
olaylarının (kasten olmasa da ölümle, bir sakatlama ile veya kalıcı bir sakatlık ile
sonuçlanan, sekiz günden fazla iş görememezlik yahut sekiz gün veya sekiz günden az iş
görememezlik ile sonuçlanan veya iş görememezlik ile sonuçlanmayan), psikolojik şiddet
de dâhil olmak üzere cezalandırılacağını düzenlemektedir. Bu yorumlayıcı düzenleme,
sadece ilk derece mahkemeleri ve temyiz mahkemesinin eski ve yerleşik içtihadını
yansıtmaktadır. Gerçekten de, 1892’den itibaren Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi,
“kanun koyucu, şiddet ve kasten gerçekleşen saldırıları ele alarak, özellikle bu şiddet
olaylarından, kişiyi maddi olarak hedef alanları değil, kişide ciddi bir üzüntü yaratanları
cezalandırmayı amaçlamaktadır” şeklinde karar vermektedir. Ceza dairesi, o tarihten
itibaren bu yorumlayıcı içtihadını terk etmemiş ve birçok vesile ile “şiddet suçu, kurbanın
vücuduna maddi her türlü temas dışında, duygusal bir şok veya psikolojik bir tedirginlik
ile kişinin fiziksel veya psikolojik bütünlüğüne zarar veren her davranış veya muamele ile
de oluşur” şeklinde karar vermiştir. Böylelikle, zarar verici sonuç meydana geldiğinde,
şiddet suçu tamamlanmaktadır. Bu düzenlemenin içeriği, eşler arasındaki şiddet olayları
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açısından bir özellik arz etmektedir ancak şüphesiz ki eşler arasındaki şiddet ile sınırlı
değildir.
Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesinin 18 Mart 2008 tarihli kararı bu duruma örnek
gösterilebilir5. Somut olayda, otomobil süren bir erkek, genç bir bayan sürücünün
kendisine küfürlü bir harekette bulunduğunu ileri sürerek, bayanı takip etmiş, önüne
geçmiş ve durmaya zorlamıştır. Sonrasında ise elinde bir demir levha ile aracından inmiş
ve kurbanın arabasının arkasına demir levha ile vurmuştur. Korkan bayan sürücü,
kaçabildiği an olay yerinden uzaklaşmıştır. Hâkimler, sanığın hareketinin, sürücüyü
yıldırmaya ve korkutmaya yönelik olduğuna ve kurbanın fiziğine bir saldırı olmamasına
rağmen, kurbanı derinden etkileyen ve onda duygusal bir şoka neden olan her türlü
hareketin de şiddet suçunu oluşturduğuna karar vermişlerdir.
ii. Manevi taciz
Devamında eşler arasındaki manevi taciz de cezalandırılmıştır: Ceza Kanununun 222-332-1. maddesinin ifadesiyle, “nikâhlı eşinin, medeni bir sözleşme ile bağlı olduğu
partnerinin veya nikâhsız eşinin fiziksel veya ruhsal sağlığını, o kişinin hayat şartlarını
bozma amacı veya sonucu taşıyan sürekli hareketlerle bozmak”, eğer bu davranışlar eşin
toplam sekiz gün veya sekiz günden az iş görememezliğine neden olmuşsa ya da iş
görememezliğine yol açmasa bile üç yıl hapis cezası ve 45 000 € para cezası; toplam
sekiz günden fazla iş görememezliğine neden olmuş ise beş yıl hapis ve 75 000 € para
cezası ile cezalandırılır”. Aynı cezalar, suçun eski nikâhlı eşe, medeni bir sözleşme ile
bağlı olunan partnere veya nikâhsız eşe karşı işlenmesi hâlinde de geçerlidir.
Taciz, önceleri önemsiz gözüken ancak biriktikçe kurbanın yaşam koşullarını bozan
sürekli hareketler şeklinde kendini gösterir. Bu suç, kanun koyucunun gözünde, diğer
suçlarla rekabet eden, diğer suçlardan bağımsız bir suç değil, tam tersine fiziksel veya
ruhsal şiddeti tamamlayan bir suçtur: Eşler arasında işlenen manevi taciz suçunun
cezalandırılması, süreklilik arz eden hareketlerin, daha az önemli ancak kurban için
sonuçları özellikle zarar verici olan sürekli davranışları bastırır. Diğer yandan kasten
işlenen şiddetin cezalandırılması, daha önemli olan tek veya münhasır bir davranışı
bastırır. Bu suçlar için öngörülen cezalar ise aynıdır. Dolayısıyla suç, fiziksel şiddet
dışında, daha çok evlilik içinde sıklıkla eşlerden birinin diğeri üzerinde hâkimiyet veya
nüfuz kurması ve “artan ve gizli sistematik bozma mekanizmaları kurma” şeklinde
kendini gösteren ve kurbanın kendini “giderek duygusal, sosyal ve ekonomik olarak

5

Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi - 07-86.075 - 18 Mart 2008 – Bulletin Criminel 2008, N. 65.
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bağımlı ve özerkliğini kaybettiği” bir durumda bulmasına neden olan hareketleri hedef
almaktadır. Dolayısıyla bu bağımlılığı kuran kurnaz saldırganlıklar ile mücadele söz
konusudur: “iletişim eksikliği, tutulmayan sözler, moral bozucu konuşmalar, tehditler,
şantajlar, eleştiriler, içe kapanıklık…”. Çok sayıda kuruluş için ise bu tip şiddet
olaylarının açıkça ceza kanununda tanınması ve kurbanın statüsünü tanıyan bu
durumların adlandırılması önemlidir.
B. Uzaklaştırma Önlemlerini Etkinleştiren Düzenlemeler
a. Gözetim Altındaki Bir Kişinin veya Adli Denetime Tâbi Olan ve
Uzaklaşma Yükümlülüğünü İhlal Eden Sanığın Gözaltına Alınması ve
Sorgulanmasını Sağlayan Düzenlemeler
Ceza Usul Kanununun 138-9 ve 17 maddelerine göre, adli hâkim veya ceza hâkimi
(serbest bırakma ve gözaltı hâkimi), gözetim altındaki kişi hakkında, eğer bu kişi ıslah
hapis cezası veya daha ağır bir ceza almış ise, adli denetime hükmedebilir. Bu denetim,
hâkim kararı ile ilgili kişinin, hâkim tarafından özellikle belirlenen kimselerin karşısına
çıkmaması, yanlarına gitmemesi veya herhangi bir şekilde onlarla ilişkiye girmemesi
şeklinde bir veya birden fazla yükümlülüğe uymasını konu alır. Bu yükümlülüklerin,
nikâhlı eşe, medeni bir sözleşme ile bağlı olunan partnere, nikâhsız eşe, kendi çocuklarına
veya eşinin, partnerinin veya nikâhsız eşinin çocuklarına karşı ihlal edilmesi halinde
kişinin aile konutundan veya eşinin evinden ayrı yaşamasına, gerekirse aile konutuna
veya eşin evine girmemesine yahut yakınına yaklaşmamasına ve ayrıca gerekli ise kişinin
sağlık, sosyal veya psikolojik bir destek almasına karar verilebilir. Bu düzenlemeler aynı
şekilde, kurbanın eski nikâhlı eşi, nikâhsız eşi ya da medeni bir sözleşme ile bağlı olduğu
kişi tarafından işlenmiş ve ilgili ev kurbanın evi ise de uygulanabilir.
Yeni kanun, gözetim altında olan ve adli denetime tabi tutulan bir kişinin, 138. maddenin
9 ve 17 numaralı fıkralarının uygulanması sonucu kendisine düşen yükümlülükleri yerine
getirmediğine ilişkin makul şüphelerin varlığı halinde, bu kişiyi gözaltına alma ve
sorgulama hakkı veren 141-4. maddeyi Ceza Usul Kanununa eklemiştir.
Polis ve jandarma hizmetleri, ilgili kişiyi resen veya hâkim kararı üzerine
tutuklayabilirler. Böylelikle yeni düzenlemeler, adli denetim altındaki kişi, yasağa
rağmen kurbana yaklaşırsa, kamu makamlarının hemen resen veya kurbanın çağrısı
üzerine müdahalesini olanaklı kılmaktadır.
Sonrasında kişi, adli polis amiri tarafından, durumunun doğrulanması ve yükümlülük
ihlalleri konusunda dinlenmesi için azami 24 saat süre ile tutulabilir. Ancak bu önlem,
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polis veya jandarma hizmetlerine, kişiyi, gözetim altında tutulma nedenleri hakkında
sorgulama hakkı tanımaz.
Kanunda gözaltı için çeşitli teminatlar öngörülmüştür:
-

Adli polis amiri, en başından itibaren adli hakimi önlem hakkında
bilgilendirmelidir,

-

Gözaltındaki kişi, hemen adli polis amiri tarafından veya onun kontrolü altında
bir polis memuru tarafından, ihlal ettiğinden şüphelenilen yükümlülüğün niteliği
hakkında bilgilendirilmelidir,
Gözaltındaki kişi, anladığı bir dilde sahip olduğu haklar konusunda
bilgilendirilmelidir: ailesinden bir kişinin haberdar edilmesi imkânı, bir doktor
tarafından muayene edilme isteme hakkı, bir avukat ile görüşme hakkı.

-

Önlemden sonra, adli hâkim, özellikle adli denetimin iptali için gözaltı ve özgürlük
hâkimine adli denetimin iptali için başvurmayı düşünüyor ise, gözetimdeki kişiyi
dinleyebilir. Aynı şekilde adli hâkim, gerekirse bu kişinin bir adli polis amiri veya
memuru tarafından incelendikten sonra, bu kişinin serbest bırakılmasına da karar
verebilir.
b. Eşler Arası Şiddet Durumlarında
Kapsamının Genişletilmesi

Taşınır

Elektronik

Gözetim

Sadece en az yedi yıl özgürlüğünden mahkûm bırakılmış bir kişiye, adli-sosyal bir takip
(Ceza Kanunu m. 131-36-9), bir adli gözetim (Ceza Usul Kanunu m. 723-30) veya şartlı
tahliye çerçevesinde (Ceza Usul Kanunu m. 731-1) taşınır elektronik gözetim
yerleştirilebilir. Ancak taşınır elektronik gözetime karar verilebilmesi için, tıbbi bir
uzmanın ilgilinin tehlikeli olduğunu teşhis etmesi ve bu önlemin, tutukluluk süresinin
başından sonuna kadar, şiddet olayının yinelenmesinin engellenmesi için zorunlu
görülmesi gerekmektedir (Ceza Kanunu m. 131-36-10). Sadece eşler arasındaki şiddetin
aktörlerini daha sert biçimde bastırmak için değil, aynı zamanda bu tür şiddet olaylarının
yinelenmesini de önlemek için, 9 Temmuz 2010 tarihli Kanun bu kurala bir istisna
getirmiştir. Buna göre, Ceza Kanununun 131-36-10 maddesi düzenlemelerine istisna
olarak, beş yıl veya daha fazla süreli olarak özgürlüğünden yoksun bırakılma cezasına
çarptırılan reşit kişi hakkında da, eğer bu ceza, nikâhlı eşe, nikâhsız eşe veya medeni bir
sözleşme ile bağlı olduğu partnere yahut kendi çocuklarına veya nikâhlı eşinin, nikâhsız
eşinin veya partnerinin çocuklarına karşı bir şiddet veya tehditten kaynaklanmışsa, taşınır
elektronik gözetime karar verilebilir. Ayrıca, Ceza Kanununun yeni 131-36-12-1.
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maddesinin ikinci fıkrasında, bu istisnai hükmün, aynı şekilde eski nikâhlı eşe, eski
nikâhsız eşe veya eski medeni bir sözleşme ile bağlı olunan partnere karşı işlenmesi
halinde de uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu önlem ile güdülen amaç, hükümlünün, kurbanın karşısına çıkma ya da kurbanın evine
gitme yasağına uyup uyumadığının daha hızlı ve etkin bir biçimde denetlenmesini
sağlamaktır. Ceza Usul Kanunu 142-5. maddesine istisna olarak, en az beş yıl hapis
cezası ile cezalandırılan şiddet veya tehdit suçlarının eşler arasında işlenmesi nedeniyle
gözetim altında tutulan bir kişi hakkında da taşınır elektronik gözetim ile evde göz
hapsine karar verilebilir (Ceza Usul Kanunu m. 142-12-1). Taşınır elektronik gözetim
tekniği, bir kişinin o bölgedeki coğrafi yerinin sürekli olarak bilinmesini sağlayarak, olası
ihlallerin gözlenmesi ve engellenmesini kolaylaştırmaktadır.
Eşler arasındaki şiddet olaylarının aktörlerine elektronik gözetim aletinin yerleştirilmesi,
diğer yandan kurbana, hükümlünün yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde kamu
kurumlarına ulaşmasını sağlayan bir tele-koruyucu aygıt veya hükümlünün yakınlarında
bulunduğunu haber vermek için kullanacağı bir elektronik aygıt ile tamamlanmaktadır (9
Temmuz 2010 tarihli Kanun m. 6/3). Ancak şimdilik, bu usul sadece deneysel olarak üç
yıllığına gerçekleştirilmektedir.
C. Eşler Arası Şiddetin Ağırlaştırıcı Bir Durum Olarak Değerlendirilmesi
Eşler arasında şiddet uygulanması, oluşturduğu suçun ağırlığı ne olursa olsun, mevcut
veya eski nikâhlı eşler arasında, nikâhsız eşler arasında veya medeni bir sözleşme ile
bağlı olunan partnerler arasında, suçun aktörü ve kurban arasındaki ilişkiler nedeniyle
işlenmişse (Ceza Kanunu m. 132-80), ağırlaştırıcı neden sayılır (Ceza Kanunu m. 222-3
N. 6, 222-8 N. 6, 222-10 N. 6, et 222-13 N. 6).
a. Eşler Arasındaki Tehdit Olaylarında Cezanın Ağırlaştırılması
Eşler arasında veya küçüklere karşı işlenen şiddet suçlarının önlenmesi ve bastırılmasını
güçlendiren 4 Nisan 2006 tarihli Kanunun başlattığı hareketli takip eden 9 Temmuz 2010
tarihli Kanun, tehdit suçunun, kurbanın nikâhlı eşi, nikâhsız eşi veya medeni bir sözleşme
ile bağlı olduğu partneri tarafından işlenmesi halinde cezayı arttırmıştır. Ceza Kanunu m.
132-80 maddesine göre, bu ağırlaştırıcı sebep, eski nikâhlı eş, eski nikâhsız eş veya
kurbana bir medeni sözleşme ile bağlı eski partner tarafından, suç, suçun aktörü ile
kurban arasında mevcut ilişkiler nedeniyle gerçekleştirilmiş ise de geçerlidir.
Ağırlaştırma, tüm noktaları ile 9 Mart 2004 tarihli Kanunda ırkçı tehditler için öngörülen
ağırlaştırma ile benzerdir. Böylelikle cezalar, basit tehditte iki yıl hapis ve 30 000 € para
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cezasına (altı ay hapis ve 7 500 € para cezası yerine) (Ceza Kanunu m. 222-17/f. 1), ölüm
tehdidi veya şartlı tehditte (belirli bir hususun yerine getirilmesine yönelik tehdit) beş yıl
hapis ve 75 000 € para cezasına (üç yıl hapis ve 45 000 € para cezası yerine) (Ceza
Kanunu m. 222-17/f. 2 ve m. 222-18/f. 1), ve şartlı ölüm tehdidinde yedi yıl hapis ve 100
000 € para cezasına (beş yıl hapis ve 75 000 € para cezası yerine) (Ceza Kanunu m. 22218/f. 2) çıkarılmıştır.
Benzer durumlarda, sosyal-adli takibe ilişkin Ceza Kanununun 22-48-1. maddesinin, aynı
kanunun 222-18-3. maddesine yaptığı yollama ile tehdit suçunun faili, tehdit suçunun
niteliği ne olursa olsun, sosyal-adli takibe mahkûm edilebilir.
b. Eşler arasındaki sürekli şiddet olaylarında cezanın ağırlaştırılması
Bugüne kadar şiddet olaylarının devamlılığı, sadece şiddetin on beş yaşından küçüklere
veya şiddete maruz kalan kişinin yaş, hastalık, güçsüzlük, bedensel ya da zihinsel
yetersizlik, gebelik gibi zayıflıklarının açık veya fail tarafından bilinir olduğu hallerde
ağırlaştırıcı sebep olarak nitelendirilmekteydi (Ceza Kanunu m. 222-14). Nikâhlı eşler,
nikâhsız eşler veya medeni bir sözleşme ile bağlı olunan eşlerin birlikte oldukları kişiler
üzerinde sürekli şiddet uygulamaları, mağdurun yaş veya gebelik nedeniyle zayıflığı söz
konusu olmadığı sürece sadece bu sıfata sahip olmaları nedeniyle ağırlaştırılmış cezayı
gerektirmemekteydi: eşler arasında uygulanan şiddetin çoğunlukla alışılmış ve devamlı
bir niteliği olsa da bu durumun cezalandırma üzerinde bir etkisi bulunmamaktaydı.
Kanun koyucu Ceza Kanunu’nun 222-14 maddesine, zayıf nitelikli veya on beş yaşından
küçük kişilere uygulanan şiddet olayları için öngörülen ağırlaştırılmış cezanın aynı
zamanda nikâhlı eş, nikâhsız eş veya medeni bir sözleşme ile bağlı olunan eş tarafından
uygulanan devamlı şiddet olaylarına da uygulanacağı ve ayrıca eski nikâhlı eş, eski
nikâhsız eş veya medeni bir sözleşme ile bağlı olunan eski eşin sona eren ilişkinin
varlığına dayalı olarak diğer eşi şiddete maruz kılması halinde de ağırlaştırılmış cezanın
uygulanacağı yönünde bir ekleme yaparak bir değişiklik gerçekleştirmiştir. Böylelikle
failin mağdurun ölümü halinde otuz yıl hapis cezasına, sürekli sakatlık veya yaralama
hallerinde yirmi yıl hapis cezasına, çalışmayı engelleyen sekiz gün üzeri şiddet
olaylarında on yıl hapis cezası ve 150 000 € para cezası, sekiz günden az iş göremezlik
durumlarında beş yıl hapis cezası ve 75 000 € para cezasına mahkûm edilmesi yönünde
bir düzenleme yapılmıştır.
Buna karşılık, kanun koyucu eşler arasındaki sürekli şiddet olaylarında sosyal-adli takip
ek cezasının zorunlu olmasını arzu etmemiş ve bu cezanın sadece on beş yaşından küçük
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kişilere şiddeti uygulayan kişinin üst soyu veya mağdur üzerinde otorite sahibi kişi
tarafından olması haline özgülemiştir.
c. Nikahlı Eş, Nikahsız Eş veya Medeni Bir Sözleşme ile Bağlı Olunan Eş
Sıfatına Bağlı Olarak Ağırlaştırılmış Cezanın Şiddet Olaylarına
Uygulanması
Eşler arası veya küçüklere karşı uygulanan şiddetin önlenmesi ve cezalandırılmasına
ilişkin 4 Nisan 2006 tarihli kanundan itibaren, Ceza Kanunu m. 132-80, “kanunda
öngörülen durumlarda, suçun nikâhlı eş, nikâhsız eş veya medeni bir sözleşme ile bağlı
olunan eş tarafından uygulanması ağırlaştırılmış cezayı gerektirir.” şeklinde bir
düzenleme öngörmekte ve aynı maddenin ikinci fıkrasında bu ağırlaştırıcı halin şiddet
olayının eski nikâhlı eş, eski nikâhsız eş veya medeni bir sözleşme ile bağlı olunan eski eş
tarafından sona eren ilişkinin varlığına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halini de kapsadığı
vurgulanmıştır.
Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi, Ceza Kanununun 132-80 maddesinin ikinci fıkrasında
tanımlanan fail ve mağdur arasındaki eski ilişkiye dayalı olarak meydana gelen şiddet
olayları için ağırlaştırıcı ceza durumunun aynı maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü
şekilde her tür kanuna aykırılık halinde değil, sadece suçlara uygulanacağı yönünde bir
görüşü benimsemektedir. Dolayısıyla mağdurun eski eşi sıfatına bağlı ağırlaştırılmış ceza
hali, para cezasını gerektiren dördüncü sınıf (Ceza Kanunu m. R. 624-1) ve beşinci sınıf
(Ceza Kanunu m. R. 625-1) hukuku aykırılıklar olarak tanımlanan iş göremezlik durumu
yaratmayan haller ile sekiz gün veya daha az iş göremezlik ile sonuçlanan şiddet
olaylarına uygulanmayacaktır. Buna karşılık, bu tür şiddet olaylarının nikâhlı eş, nikâhsız
eş veya medeni bir sözleşme ile bağlı olunan eş tarafından uygulanması Ceza Kanunu m.
222-13 uyarınca üç yıl hapis cezası ve 45 000 € para cezasını gerektirmekteydi. Bu
aykırılığın giderilmesi amacıyla 9 Temmuz 2010 tarihli kanun Ceza Kanunu 132-80
maddesini değiştirmiştir: bundan sonra anılan türdeki hukuka aykırılığın mevcut veya
eski nikâhlı eş, nikâhsız eş veya medeni bir sözleşme ile bağlı olunan eş sıfatına bağlı
olması da yönetmelikte6 öngörülen haller için ağırlaştırılmış cezayı gerektirmektedir.

d. Birliktelik veya Evliliğe Zorlama Hallerinde Yeni Ağırlaştırıcı Durumlar

6

Bu değişiklik Temyiz Mahkemesinin 2008 yılı için hazırladığı yıllık raporda ifade edilen öneriyi
karşılamaktadır.
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9 Temmuz 2010 tarihli kanun uyarınca evliliğe zorlama hali adam öldürme, işkence,
şiddet ve saldırganlık suçları bakımından ağırlaştırıcı ceza niteliğini kazanmıştır7.
Böylelikle adam öldürme suçunun “evlilik veya birliktelik kurmaktan kaçınan kişiye karşı
işlenmesi durumu” ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmaktadır (Ceza Kanunu m.
221-4, N. 10). Benzer şekilde işkence, şiddet ve saldırganlık fiilleri neticesinde taksirle
adam öldürme suçunun oluşması “evlilik veya birliktelik kurmaktan kaçınan kişinin
zorlanması amacını taşıması halinde” yirmi yıl hapis cezası ile cezalandırılmaktadır (Ceza
Kanunu m. 222-3, N. 6 ve 222-8, N. 6bis). Ağırlaştırılmış ceza aynı şekilde yaralama ve
sakatlama hallerinde de geçerli olmakta ve bu halde on beş yıl hapis cezası (Ceza Kanunu
m. 222-10, N. 6bis), sekiz günü aşan iş göremezlik hallerinde beş yıl hapis cezası ve 75
000 € para cezası (Ceza Kanunu m. 222-12, N. 6bis), sekiz gün veya daha az iş
göremezlik ya da iş göremezlik halinin oluşmadığı durumlarda üç yıl hapis cezası ve 45
000 € para cezası (Ceza Kanunu m. 222-13, N. 6bis) ile ile cezalandırılmaktadır. Bu
ağırlaştırıcı hal sadece mağdurun evlenmeye zorlandığı haller bakımından uygulama alanı
bulmayıp evlilik veya birliktelik teklifinin reddi sonrasında gerçekleşmesi durumunda da
uygulanmaktadır (adam öldürme halinde sadece bu suç anlamında uygulanmaktadır).
Özellikle, evlilik ve birliktelik aynı şekilde kapsam altına alınmıştır. Medeni anlamda bir
evlilik yapılmadığı sürece yasak olsa dahi (Ceza Kanunu m. 433-21), gündelik hayatta
gözlemlenen ve zorlayıcı davranışlar neticesinde gerçekleşen geleneksel veya dini
birlikteliklerin ağırlaştırıcı cezanın uygulama alanı dışına bırakılmaması söz konusudur.
Zoraki evlilik ve birlikteliklerin cezalandırılması gayesiyle 9 Temmuz 2010 tarihli kanun,
ülke dışında gerçekleşen suçlar bakımından Fransız kanununun uygulanmasına ilişkin
kurallara bir istisna getirmektedir. Ceza Kanununun yeni 221-5-4, 222-6-3 ve 222-16-3
maddeleri, bir Fransız veya yabancı tarafından Fransa Cumhuriyeti sınırları dışında adam
öldürme, işkence veya şiddet suçlarını evliliğe veya birliktelik kurmaya zorlama niyetiyle
veya evlilik ya da birliktelik kurma teklifinin reddi sonrasında işlediği takdirde Fransız
kanunu mağdurun Fransa’da yerleşik olması halinde uygulanacaktır. Ceza Kanununun
113-7 hükümlerine istisna olarak, mağdurun Fransa’da yerleşik olması yeterli sayılacak

7

Kanunun ilk hali, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele politikası değerlendirme görevinin
bir önerisini dikkate alarak, evliliğe zorlama suçunun bağımsız bir suç olarak düzenlenmesini öngörmüştü
(“kişinin iradesine aykırı olarak evlenme veya birliktelik kurmaya yönelik zorlayıcı bir fiilin faili üç yıl hapis
cezası ve 45 000 € para cezası ile cezalandırılır”). Bununla birlikte evliliğe zorlama fiilinin bağımsız bir suç
haline getirilmesi önerisi, aile üyelerinin cezalandırılacağı endişesiyle genç kızların polis ve jandarma
nezdinde açıklamalarda bulunmalarını engelleyeceği düşüncesinin dile getirilmesi ile birlikte terk edilmiş ve
bir ağırlaştırıcı hal olarak düzenlenmiştir (Ulusal Meclise 10 Şubat 2010 tarihinde Uzman Kurul adına M.
Guy Geoffroy tarafından sunulan 2293 numaralı rapor).

459

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE AİLE İÇİ (EŞLER ARASI) ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE
Binnaz Topaloğlu, LL.M.
Çev.: Araş. Gör. Necdet Uzel, Araş. Gör. Zeynep Kandemir, Araş. Gör. Esma Elif Şafak

ve suçun işlendiği sırada mağdurun Fransa vatandaşı olmaması halinde de Fransız
kanunları uygulanacaktır. Ayrıca şiddetin suç niteliğinde olması halinde, Ceza
Kanununun 113-8 maddesine istisna olarak, mağdurun veya diğer hak sahiplerinin bir
şikâyeti olmasa veya fiilin gerçekleştiği ilgili ülke kurumlarının bildirimi olmasa dahi
savcılık fail hakkında işlemlere başlayabilir. Kadın sünneti ve diğer cinsel sakatlamalar
ile mücadeleye ilişkin 24 Nisan 2006 tarihli kanun (Ceza Kanunu Ek m. 222-16-2) gibi,
bu halde de ebeveynlerin kızlarını, örneğin tatil dönemlerini fırsat bilerek, evlenmeye
zorlamak üzere kendi ülkelerine götürmek suretiyle geliştirdikleri uygulamaları ile
mücadele etme amacı söz konusudur.
D. Diğer
a. Eşlerin Cinsel İlişkiye Girme İradesinin Varlığı Karinesinin Kaldırılması
Nikâhlı veya nikâhsız eşler arasındaki tecavüz olaylarında geleneklerin gelişimi zamanla
köklü bir yasa değişikliğine neden olmuştur. XX. yüzyıl sonlarına kadar nikâhlı eşler
arasında (eşlerin ayrılığı veya tecavüzün beraberinde uygulanan işkence ve şiddetin
varlığı gibi bazı istisnai durumlar haricinde) tecavüzün fiili olarak imkânsız olduğu
düşünülmekteyken 4 Nisan 2006 –çok geç!- tarihli kanun tecavüz ve diğer cinsel şiddet
suçlarının evlilik bağı ile bağlı olmaları da dâhil olmak üzere mağdur ve fail arasındaki
ilişkinin niteliğine bakılmaksızın gerçekleşebileceğini düzenlemiştir. Bununla birlikte
evlilik iradenin varlığına karine teşkil edeceği de öngörülmüştür.
Ceza Kanununun 222-22 maddesinin ikinci fıkrası bu anlamda “tecavüz ve diğer cinsel
şiddet eylemleri evlilik bağı ile bağlı olmaları da dâhil olmak üzere mağdur ve fail
arasındaki ilişkinin niteliğine bakılmaksızın gerçekleşebilir”. İkinci fıkra ise “bu halde
eşlerin iradelerinin olduğu yönündeki karinenin aksi ispatlanabilir” yönünde bir
düzenleme içermektedir.
9 Temmuz 2010 tarihli kanun bu anılan ikinci fıkrayı kaldırmaktadır, kanun koyucu bu
ifadenin sadece “gereksiz” olduğunu düşünmekle kalmamış, aynı zamanda “sembolik
anlamda uygunsuz” olduğuna kanaat getirmiştir. Sembolik anlamda uygunsuz, çünkü
cinsel ilişkide eşlerin iradesi olduğu yönünde basit nitelikli bir karinenin varlığına işaret
edilmesi, mağdur ve faili bir araya getiren bağlar ne olursa olsun iradi olmayan tüm cinsel
ilişkileri cezalandırma amacına aykırıdır. Gereksiz, çünkü her halde eşlerin cinsel ilişkide
bulunma iradeleri olduğu karinesi Medeni Kanunun 215. maddesinde öngörülen yaşam
birliğinin sürdürülmesinden kaynaklanmakta ve irade yokluğunun kanıtlanmasına ihtiyaç
duyulan tecavüz ve diğer cinsel şiddetin tespiti kaçınılmaz olarak bu karinenin aksinin
ispatlanmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu fıkranın kaldırılması tecavüz ve diğer
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cinsel şiddet olaylarının
yaratmamaktadır.

uygulama

alanında

gerçek

anlamda

bir

değişiklik

b. Haksız Yere İhbar Etme Suçunun Değiştirilmesi
Eşler arasında vuku bulan şiddet olaylarının cezalandırılmasının önündeki en büyük
engellerden birisi bu fiillerin sessizlik ile karşılanmasıdır. Ulusal Suçluluk Gözlem
Biriminin değerlendirmelerine göre eşler arası şiddete maruz kalanların şikâyetleri
gerçekleşen olayların % 9’undan daha azını ortaya koymaktadır. Bu konuda çeşitli
sebepler bulunmaktadır ve fiziksel misilleme korkusunun yanında, dernek ve kurumlar,
şiddet olaylarını ihbar edenlerin maddi bulguların ispatlanamaması halinde haksız yere
suçlama cezasına mahkûm edilecek olmalarını da sebepler arasında göstermektedir. Bu
yüzden Ceza Kanununun haksız yere suçlamayı düzenleyen 226-10 maddesi, ihbar edilen
fiilin gerçeğe aykırılığının mutlaka gerçeğin aydınlatılamamış olması veya ihbar edilene
atfedilemez olduğuna dair kesinleşmiş bir beraat, serbest bırakma veya yersizlik
kararından kaynaklanması gerektiğini düzenlemektedir. Böylelikle bir delik yokluğu
nedeniyle bir yersizlik kararı takdirde veya şüpheli lehine bir serbest bırakma kararı
verildiği takdirde bu konudaki değerlendirme hâkimin takdirinde olacaktır: ihbar edilen
kararın gerçek dışı olduğu yönünde çürütülemez bir karine mevcuttur. Sonuç olarak
ihbarda bulunanın kötüniyeti saklı olmak kaydıyla, suç teşkil etmiş sayılacaktır. Ancak
aile içinde yaşanan sorunlarda, tanık veya diğer dış kanıtların yokluğu nedeniyle ihbar
edilen fiillerin gerçek olmadığının ispatı sağlanmadıkça olayların aydınlatılmasının
mümkün olmaması olağan bir vakıadır. Eşler arası özellikle cinsel şiddete maruz
kalanların haksız yere ihbar etme suçundan mahkûm edilebilecekleri korkusu failler
tarafından da son derece iyi bilinmekte ve caydırma amaçlı olarak mağdurlara karşı bir
silah olarak kullanılmaktadır.
Bu yüzden 9 Temmuz 2010 tarihli kanun, Temyiz Mahkemesinin 2009 tarihli yıllık
raporunda dile getirilen öneriyi dikkate alarak, Ceza Kanununun 226-10 maddesindeki
olayların gerçek dışılığı şeklinde çürütülemez karinenin uygulama alanını kısıtlamaktadır.
Bundan böyle karine sadece “fiilin gerçekleşmediği veya ihbar edilen kişiye
atfedilmesinin mümkün olmadığı yönündeki beraat, serbest bırakma veya yersizlik”
kararlarına uygulanacaktır. Diğer hallerde, özellikle suçlama veya kanıt yokluğu
nedeniyle gerçeğin aydınlatılamadığı durumlarda, hâkim ihbarda bulunanın
suçlamalarının yerindeliği hakkında değerlendirmede bulunacaktır. Eşler arası suçlara
özgü olmamak üzere haksız yere suçlamada bulunma suçunun içeriğine ilişkin bu
bütüncül değişiklik suçlamanın doğruluğu kesin olarak kanıtlanmasa bile yeterli
inandırıcılığa sahip olduğu takdirde ihbarda bulunanın cezalandırılmasını engelleyecektir.
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c. Eş Üzerinde Suç Uygulanması Halinde Velayetin Tümüyle Kaldırılması
9 Temmuz 2010 tarihli ceza hâkiminin ek ceza niteliğinde olmak suretiyle çocuklar
üzerindeki velayetin kaldırılmasına ilişkin kanuni halleri genişletmektedir. Bugüne kadar
Medeni Kanun m. 378 uyarınca, bu tür bir ceza ancak ceza hâkiminin açık kararı uyarınca
çocuğa karşı uygulanan bir suçta fail, yardımcı fail veya şerik sıfatına sahip veya çocuğun
fail olduğu bir suçta yardımcı fail veya şerik sıfatına sahip anne ve babaya yönelik olarak
verilebilmekteydi. Bundan böyle ise bu ceza diğer eşe yönelik bir suçun faili, yardımcı
faili veya şeriki konumunda olan eşin de çocuk üzerindeki velayetinin kaldırılması söz
konusu olacaktır. Ancak velayetin kaldırılması, çocuğun menfaati yanında ceza ve
atfedilen olayların velayetin kaldırılmasını somut olayda desteklediği yönünde bir kanaate
sahip olması gereken hâkimin takdirindedir.
SONUÇ
Birkaç yıldır eşler arasında vuku bulan şiddet olayları ve özellikle kadına karşı şiddetin
önlenmesi, Fransız kanun koyucusunun sürekli ve önemli bir uğraşı alanıdır. Neredeyse
her yıl kabul edilen yeni kanunlarla, kanun koyucu şiddetin bu biçimiyle mücadele
etmektedir. Son olarak kanun koyucu sadece kadına yönelik şiddete, eşler arası şiddete ve
bunun çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin ve uygulama alanı ile cezaların kapsamının
önceki kanunlara göre daha geniş olduğu 9 Temmuz 2010 tarihli kanunu kabul etmiştir.
Bu düzenlemelerin kadına karşı şiddetin azalması ile sonuçlanacağı, Fransız toplumunu
ve belki de bu düzenlemelerden etkilenecek diğer ülkeleri daha medeni hale getireceği
ümit edilmektedir.
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In Spain, the first legislative initiatives to specifically combat gender-based
violence date back to the end of the 1980s. It has, therefore, been more than 20 years
since the beginning of an intense programme of legal reforms in this area, which has
developed alongside a growing awareness within Spanish society of the seriousness of the
problem of violence against women. In spite of this, almost frenetic, legislative activity
(there has been talk of a “regulatory revolution” in this context), and also in spite of the
clear involvement of public administrations in the fight against this type of crime, it is
certainly not possible to say that Spain has seen a significant reduction in this area. On
the contrary, this type of violence continues to be a constant problem in our country. The
latest published judicial statistics are quite revealing in this respect.

Without doubt, the principal legal instrument that has been adopted in this arena
is the Gender-based Violence Comprehensive Protection Measures Act (Law nº
1/2004), that came into force in Spain in June 2005. As declared in its Statement of
Purpose, it was meant to provide a “global response” to the violence inflicted upon
women. The main virtue of this Act is, therefore, its comprehensive and multidisciplinary
content. Accordingly, this legislation contains provisions that are not only criminal in
nature, but are very varied in character:
- Measures for the awareness, prevention and intervention in:
a) the educational environment, aimed at imparting values to respect the dignity
of women and the equality between men and women, as well as promoting skills in
peaceful conflict resolution (such as: the Education Authorities’ supervision of study
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materials from this point of view; the promotion in universities of training, teaching and
research in gender equality and non-discrimination; or the inclusion of representatives
from the Institute for Women and other organisations that protect the interests of women
in the National School Board in order to engender educational measures aimed at
promoting equality and combating violence against women);
b) the sphere of publicity and mass media, explicitly declaring the illegality of
publicity that does not respect the dignity of women and their right to be portrayed in a
way that is not stereotyped nor discriminatory; and relaxing the rules on seeking an
injunction or rectification of such publicity, amongst other initiatives;
c) in the health sector, developing awareness and ongoing training programmes
for health personnel in order to secure the early detection of this type of violence, as well
as the physical and psychological rehabilitation of its victims;
- Other welfare measures for the victims and their children (such as urgent and
permanent care services, and the availability of a variety of specialised professionals in
different areas– what the Act 1/2004 calls “comprehensive social assistance” including,
amongst other services, psychological care, educational support in the family unit,
monitoring women’s rights complaints or formative training around the values of equality
and the learning of skills for peaceful conflict resolution). The Act also includes measures
aimed at identifying other rights such as the right to receive full and complete
information, to receive free, specialised and immediate legal representation, and other
welfare aid (specific employability programmes) and financial support that is designed to
meet the minimum level of subsistence to allow the victim to become independent from
their abuser. Likewise, there are provisions covering the necessary training and
specialisation of police and others working the legal field that are responsible for
obtaining evidence, as well as other professionals who are involved in general in the
process of providing information to, and ensuring the welfare and protection of, victims.
- Labour law measures that enable, for example, absences from work and poor
punctuality to be justified (where this is due to a physical or psychological situation
caused by gender-based violence), a reduction or restructuring of working hours,
geographical mobility, leave of absence from a particular job, or financial provisions that
allow victims to claim unemployment benefits even when they give up their jobs
voluntarily, either permanently or for a period of time.
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Despite the framework for action being extended to the other areas just outlined,
in practice the principal efforts of public bodies – and indeed their main expectations –
continue to be centred on criminal law. The solutions adopted in recent years by the
Spanish legal system in this field have mainly concentrated on increasing punitive
pressure. Examples of this include:
1) The characterisation of this type of violent behaviour, when it is habitual, as offences
against moral integrity, which are then punished cumulatively with the offences that arise
from the specific acts of physical or psychological violence (bodily harm, threats,
coercion, etc).
2) The conversion of what are normally considered minor offences (minor assaults –
physical or psychological, minor threats or coercions), which when committed against a
stranger are punished with relatively light penalties, into more serious crimes because of
the fact that the victim is a member of the family home.
3) The legal provision for an aggravating factor based on gender for cases of lower-level
violence as an additional measure to those cited above. As a result, the same behaviour
will be punished differently depending on whether the victim is a man or a woman, so
that the penalty imposed will be greater when the victim is the female partner of the
offender. The introduction of this aggravating factor, since it is supposed to be applied
automatically – that is, as a presumption iuris et de iure – has caused intense debate as to
whether it violates principles such as proportionality and equality. It has even been
contested by certain feminist sectors that believe that this rule implies excessive
paternalism on the part of the State towards women, since it reinforces the image of the
female sex as weak. The Spanish Constitutional Court has declared this legal provision to
be constitutional, although doctrinal polemics continue; as, in reality, so does it in court,
since many courts, even after the Constitutional Court’s jurisprudence, in practice refuse
to apply criminal law in this automated way (based exclusively on the sex of the victim).
4) The imposition of bans on approaching and communicating with the victim (mainly as
a punishment – on top of other punishments - or as conditions attached to a more lenient
sentence for the defendant such as a suspended prison sentence or as a substitute for other
less serious sentences.) The obligatory nature of these types of measures, that must be
applied for these offences without the judge having the opportunity of considering their
appropriateness to the circumstances of the particular case (not even in cases of minor or
occasional violence), has also given rise to heated debate in which, again, there is
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criticism of the scant respect for women’s autonomy (since they could eventually decide
to reconcile with their partner).
5) Lastly, reference must be made to the penal law incentives of re-education and
psychological treatment programmes for gender-based violence perpetrators.
Participation in such programmes, as well as being imposed on the offender as a security
measure, is also seen as a pre-requisite for a suspended prison sentence or an alternative
sentence to prision; and similarly they are also taken into account by the prison
authorities when deciding whether the offender may be granted day release, or be
released on licence.
These provisions are complimented, from the point of view of procedural law,
by measures aimed at speeding up procedures in this area, and to promote, in such a way
that coordinates civil and criminal actions, protection for women and their children, and
the implementation of urgent precautionary measures. Here note should be taken of:
1) the creation in recent years of a large number of specialised courts dealing with
violence against women, with jurisdiction to deal jointly with criminal gender-based
violence cases and also related civil actions (for example, as regarding separation or
divorce, or to the custody and care of children who are minors); as well as the
appointment of prosecutors who specialise in violence against women and who are also
qualified to deal with both civil and criminal cases;
2) the provision of a varied catalogue of civil and criminal court orders for the protection
and security of victims, including ordering the accused to leave the family home,
suspending custody or visiting rights to children under age, not disclosing the victim’s
personal data or hearing the case in private; and, above all, adopting preventative
measures of keeping away from, and not communicating with, the victim (“stay away”
provisions). In order to detect immediately when an order to keep away from, and not
comunicate with, the victim has been broken, there is legal provision for technological
instruments to be used, and, in particular, a system was introduced a few years ago by
which the offender’s movements can be monitored by telematic means (proximity sensing
devices). Also, in line with what has already been mentioned about the courts and
prosecutors, economic funds have recently been set aside for the creation of specialised
Police units dealing with the prevention of gender-based violence and the control over the
implementation of judicially adopted measures. The failure of the aggressors to abide by
their obligations to stay away and not communicate with the victim – obligations imposed
either as a precautionary measure, a punishment, or a safety measure – means that they
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will have committed the crime of breaching the terms of sentence, which in cases of
gender-based violence is punished by a term of prison from 6 months to 1 year.
The institutional commitment to the fight against this criminal phenomena in
recent years has been, in general, very significant, both on the part of the state
administrations, as well as at autonomous community and local levels. In this context the
existence of two national administrative bodies, attached to the Ministry of Health, Social
Services and Equality, should be highlighted: a) the Government Office for Gender-based
Violence, which, amongst other duties, has the responsibility for proposing government
policy in relation to violence against women and for coordinating, driving and assessing
all actions carried out in this area; b) the National Observatory on Violence against
Women, the centre for the analysis and evolution of violence against women, with
responsibilities, amongst others, for assessment, evaluation, institutional collaboration,
preparation of reports and studies, and proposals for action with regard to gender-based
violence.
This high level of involvement is equally evident in the doctrinal, or academic,
and the social (women’s organisations) spheres. All these efforts, that are reflected in
very different planes (legislative, judicial, economic, etc), have resulted without doubt in
significant improvements in addressing this problem in general. In particular,
improvements can be seen with regard to the care and support of victims, the increase in
the number of reports to the police, and the raising of society’s awareness of the
seriousness of this behaviour (which is now clearly perceived as a social problem and not
at all as a private matter belonging to the home environment) and of the need to address
all this by means of public policy. However, there is clearly still a long way to go. So, in
light of the judicial statistics to which reference was made at the beginning of this paper
and based on various reasons that will be discussed in the presentation of this work, the
results are not as satisfactory as would be hoped in terms of prevention and effectiveness
in the fight against gender-based violence.
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İspanya’da Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Mücadele: Işıklar ve Gölgeler

Alberto Alonso Rimo
Çev.: Aykut Alp Kapusuzoğlu

İspanya’da özellikle cinsiyet temelli şiddete karşı mücadele girişimleri 1980’lerin
sonlarına kadar gider. Kadına karşı şiddet sorununun ciddiyetine dair İspanyol toplumda
gelişen ve giderek büyüyen farkındalıkla beraber, bu alanda yoğun bir reform
programının başlatılmasının üzerinden 20 sene geçmiştir. Bu yasama faaliyetine rağmen
(bu bağlamda bir “düzenleyici devrim”den bahsedilmektedir) ve aynı zamanda bu tür
suçlara karşı kamu idarelerinin mücadeleye girişmesine rağmen, İspanya’nın bu konuda
önemli bir gerileme yaşadığını söylemek mümkün değildir. Aksine, bu tür suçlar
ülkemizin müzmin bir sorunu almaya devam etmektedir. Son yayınlanan adli istatistikler
de bunu göstermektedir.
Şüphesiz ki, İspanya’da bu alanda kabul edilen başlıca yasal araç, Haziran
2005’te yürürlüğe giren Cinsiyet Temelli Şiddetten Kapsamlı Korunma Kanunu (nº
1/2004)’dur. Gerekçesinde açıklandığı gibi, kadına karşı şiddete “küresel cevap” vermek
için çıkarılmıştır. Kanunun temel özelliği, bu nedenle, kapsamlı ve multi-disipliner
yapısıdır. Buna göre, bu kanun sadece cezai değil çok çeşitli karakterde hükümler
içermektedir:
- Farkındalık, koruma ve müdahale tedbirleri:
a) Eğitim çevresi şunu amaçlar; kadının saygınlığına ve kadınla erkek arasındaki
eşitliğe saygıyı ve aynı zamanda barışçı uyuşmazlık çözümü (örneğin Eğitim
Otoriteleri’nin bu konudaki çalışma araçlarını gözetimi, üniversitelerde cinsiyet
eşitliğinin öğretilmesi ve bu alanda araştırmalar yapılması veya Kadın Enstitüsü veya
diğer örgütlerden temsilcilerin kadınların yararlarını korumak ve kadına karşı şiddetle
mücadele ve eşitliği teşvik etmek üzere Milli Eğitim Kurulu’na dâhil edilmesi);
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b) Reklam ve kitle iletişim alanı, açıkça kadının saygınlığına ve ayrımcı ve
stereotipik bir havada gösterilmeme hakkını deklare eder ve böylesi bir reklamın
kaldırılmasıyla ilgili kuralı esnetir;
c) Sağlık sektöründe, farkındalığı artırma ve sağlık personeli için devam eden
eğitim programlarıyla bu tür şiddetin erkenden haber alınmasını ve mağdurların fiziki ve
psikolojik rehabilitasyonlarını güvence altına alma;
- Mağdurlar ve çocukları için diğer refah tedbirleri (örneğin acil ve kalıcı bakım
hizmetleri ve farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerin varlığı- ki Kanun 1/2004
buna diğer tedbirlerle beraber, psikolojik bakım, aile eğitim desteği ve kadın şikâyetlerini
izleme veya eşitlik ve barışçı uyuşmazlık çözümü eğitimini içeren “kapsamlı sosyal
destek” adını vermektedir. Kanun aynı zamanda tam ve eksiksiz bilgi alma; ücretsiz,
uzmanlaşmış ve acil yasal temsilci edinme ve diğer refah yardımı (özel iş bulma
programları) ve mağdurun tacizciden bağımsız olarak ayakta durmasını yetecek asgari
maddi destek gibi diğer hakları belirlemeyi amaçlayan tedbirleri de içermektedir. Bunun
gibi, polisin ve delil elde etmeden sorumlu yasal faaliyette görev alan diğerlerinin ve aynı
zamanda mağdura bilgi verilmesi ve mağdurun refahının ve korunmasının sağlanmasında
görevli diğer profesyonellerin zorunlu eğitimini ve uzmanlaşmasını düzenleyen hükümler
vardır.
- İş hukuku tedbirleri şunları mümkün kılar; örneğin, (cinsiyet temelli şiddetin
yol açtığı fiziki ve psikolojik durumdan kaynaklanan) işe zamanında veya hiç
gelmemenin mazeretli sayılması, çalışma saatlerinin azaltılması veya yeniden
düzenlenmesi, coğrafi yer değişikliği, belirli bir işin bırakılması veya mağdurların kalıcı
olarak veya geçici bir zaman isteyerek iş bıraktıklarında bile işsizlik yardımından
yararlanmasını sağlayacak finansal hükümler.
Çerçeve programı kaba hatlarıyla açıklanan diğer alanlara yayılmaya çalışılsa da
kamu idarelerinin başlıca çabaları ve aslında temel beklentileri ceza hukuku merkezli
olmaya devam etmektedir. İspanyol hukuk sisteminin son yıllarda bu alanda kabul ettiği
çözümler cezai baskıyı artırmaya odaklanmıştır. Bazı örnekleri şunlardır:
1) Bu tür şiddet içeren davranışların devamlılık gösterdiğinde ahlaki bütünlüğe karşı
fiiller olarak kabul edilmesi ve (yaralama, tehdit, baskı gibi) fiziki ve psikolojik şiddet
içeren fillerle birlikte katlanmış olarak cezalandırılması,
2) Normalde hafif suçlar olarak kabul edilecek (fiziki veya psikolojik hafif yaralama –
hafif tehdit) ve bir yabancıya karşı işlendiğinde nispeten hafif cezalandırılacak fiillerin,
mağdur aileden biri olduğu için ağır bir suça dönüştürülmesi,
3) Üsttekilere ek olarak, düşük seviyede şiddetin cinsiyete dayandığında ağırlaştırıcı bir
sebep olarak kabulü. Sonuç olarak, aynı davranış mağdurun kadın ya da erkek olmasına
göre daha farklı cezalandırılacak; mağdur failin kadın partneri olduğunda verilecek ceza
daha büyük olacaktır. Bu ağırlatıcı sebebin kabulü, otomatik olarak uygulandığı
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düşünüldüğü içindir ki bu bir iuris et de iure varsayımdır; orantılılık ve eşitlik ilkelerini
ihlal etmediği konusunda yoğun bir tartışmaya neden olmuştur. Hatta belirli feminist
gruplar, bu kuralın kadının zayıf olduğu imajını kuvvetlendirdiği ve devletin kadına karşı
aşırı ataerkil bir yaklaşımını içerdiğini söyleyerek buna karşı çıkmıştır. İspanyol Anayasa
Mahkemesi, bu yasal hükmün, öğretideki tartışmalar devam etse de, anayasal olduğuna
karar vermiştir; ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra bile uygulamada birçok
mahkeme ceza hukukunu böyle (sadece mağdurun cinsiyetine bakarak) otomatik şekilde
uygulamayı reddetmektedir.
4) (Temelde ceza olarak veya ertelenmiş ceza ya da seçenek yaptırım gibi daha hafif bir
hükme bağlı bir şart olarak) Mağdura yaklaşmaktan ve onunla iletişim kurmaktan
yasaklanma. Bu tür tedbirlerin zorunlu doğası, somut olayda (hafif ve tesadüfi şiddet
olaylarında bile) bunun yerindeliğini denetleyecek bir hâkim kararı olmaksızın
uygulanması, aynı zamanda yine kadının özerkliğine saygısızlık tartışmalarını
alevlendirmiştir. (Çünkü nihayetinde partnerleriyle barışmaya karar vermiş olabilirler).
5) Son olarak, cinsiyet temelli şiddet faillerinin eğitimlerini ve psikolojik tedavilerini
amaçlayan ceza hukuku düzenlemelerinden bahsedilmelidir. Bu programlara katılım, faile
bir güvenlik tedbiri olarak yüklendiğinde bile, cezanın ertelenmesi veya hapis cezasına
seçenek yaptırım için bir ön şart olarak görülmekte ve benzer olarak cezaevi idaresi
tarafından koşullu salıverilmeye karar verilirken dikkate alınmaktadır.
Bu hükümler, muhakeme hukuku bakış açısından bakıldığında, bu alandaki
prosedürü hızlandırmayı amaçlamakta ve medeni ve cezai müdahaleyi uyumlulaştıracak
biçimde kadınların ve çocuklarının korunmasını ve acil önleyici tedbirlerin alınmasını
sağlamaya çalışmaktadır. Burada şu da göz önüne alınmalıdır:
1) Son yıllarda kadına karşı şiddetle mücadele konusunda uzmanlaşmış, hem cezai
cinsiyet temelli şiddet davalarına bakmaya hem (ayrılık ya da boşanma veya velayet ve
çocukların bakımı gibi) medeni hukuk kararları vermeye yetkili çok sayıda mahkemenin
kurulmuş olması ve kadına karşı şiddet konusunda uzman hem medeni hukuk hem ceza
hukuku davalarıyla ilgilenmeye donanımlı savcıların atanması;
2) Mağdurların korunması ve güvenliği için, şüphelinin aile konutundan ayrılmasını,
velayetin ya da küçük çocukları ziyaret hakkının askıya alınmasını, mağdurun kişisel
verilerinin açıklanmaması veya duruşmanın kapalı yapılmasını, ve hepsinden önce, “uzak
dur” tedbirleri de denen mağdurla iletişim kurmama ve uzak durmayı emreden güvenlik
tedbirlerinin alınmasını içeren çok çeşitli hukuk ve ceza mahkemesi kararları katalogu
hükmü. Bir mağdurdan uzak kalma veya iletişim kurmama tedbiri ihlal edildiğinde bunun
hemen tespit edilmesi için bazı teknolojik araçların, bilhassa birkaç yıl önce getirilen ve
failin hareketlerinin telematik olarak görüntülenmesini sağlayan sistemin, kullanılmasını
öngören yasal düzenleme vardır. Aynı zamanda, daha önce mahkemeler ve savcılar
bağlamında bahsedildiği gibi, cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi ve yasal tedbirlerin
kontrolünde çalışacak özel polis birimleri yaratılması için ayrılan ekonomik fonlar
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oluşturulmuştur. Önleyici tedbir, ceza ya da güvenlik tedbiri olarak hükmedilmiş olan,
mağdurla iletişim kurmama ve uzak durma tedbirlerine uymayan fail, mahkeme hükmüne
uymama suçunu işlemiş olacak ve cinsiyet temelli şiddet davalarında 6 aydan 1 yıla kadar
bir hapis ceza ile karşılaşacaktır.
Bu cezai fenomene karşı mücadeleye yönelik kurumsal güdülenme, son yıllarda
genel olarak hem devlet idareleri bakımından hem özerk topluluklar bakımından ve yerel
düzeyde çok belirgin olmuştur. Bu bağlamda, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik
Bakanlığı’na bağlı iki ulusal idari yapının varlığının altı çizilmelidir: a) Diğer
görevleriyle birlikte kadına karşı şiddete yönelik hükümet politikasını önermekten ve bu
alandaki bütün faaliyetleri koordine etmek ve yürütmekten sorumlu Cinsiyet Temelli
Şiddet Hükümet Ofisi; b) kadına karşı şiddetin analizi ve değerlendirilmesinden sorumlu
bir merkez olan ve diğer sorumlulukları yanında, yardım, değerlendirme, kurumsal
işbirliği, rapor, çalışma ve cinsiyet temelli şiddete müdahale teklifleri hazırlanması gibi
sorumlulukları bulunan Kadına Karşı Şiddet Milli Gözlemciliği.
Katılımın bu yüksek düzeyi, öğretide veya akademide ve sosyal (kadın örgütleri)
çevrelerde de açıkça görülmektedir. Çok farklı düzlemlerde (yasama, yargı, ekonomi
gibi) ortaya çıkan tüm bu çabalar, şüphesiz ki genel olarak bu problemle başa çıkmak
konusunda önemli ilerlemeler yaşanması sonucunu vermiştir. Bilhassa, mağdurların
bakımı ve desteklenmesi, polise iletilen ihbarların artışı ve (artık açıkça evi ilgilendiren
özel bir mesele değil bir toplumsal sorun olarak algılanan) bu davranışın ciddiyeti ve
kamu politikalarıyla çözülmeleri gerektiği konusundaki toplumsal farkındalığın artışı
konularında ilerlemeler görülebilmektedir. Ne var ki, hâlâ alınacak çok yol vardır. Bu
yüzden, başta atıf yaptığımız adli istatistikler ışığında ve bu çalışmanın sunumunda
bahsedilecek çok çeşitli sebepler temelinde, sonuçların önleme ve etkililik bakımından
umulduğu kadar tatmin edici olmadığını söyleyebiliriz.
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Domestic Violence in Brazil:
Social Problems and Legislative Interventions1
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1. Introduction
Violence by family members and current or former companions is a structural
problem and one of exceptional gravity in Brazil. The victims are mostly women. Some
statistics:
- Sociological institute research found that between 1980 and 2010, 92,000 women in
Brazil were murdered. While 14% of men are murdered in the home environment, the
percentage for women rises to 42%. This lets us assume that most women were murdered
by relatives. Brazil is in seventh place among 84 countries in homicides for women (4.4
per 100,000). Among the 51,000 hospital visits by female victims of physical violence in
2011, the perpetrators were parents of the victim in 22% of cases, and in the case of
(current or former) partners, the figure was 15%. For victims between the ages of 30 and
49 years, the figure for aggression by (current or former) partners exceeds 30%.4
- The state agency that serves battered women in recent years registered that 60%
of the victims are abused daily at home and in 70% of cases, the perpetrator is the victim's
companion.5
1
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- The national statistics institute IBGE found that in 2009, women were victims
of violence at home in 43% of cases versus 12% for men. The attacker was the (current or
former) partner in 26% of cases for women and 2% for men. 6
In regards to reactions in Brazil, a political framework informs the initiatives of
feminist groups, from the 1970s, which campaigned to fight against impunity for “crimes
of passion”, where the victim was a woman.7 Acting on specific cases, the campaigns had
a dual purpose. First, to impose a change of perspective, explaining that the so-called
"murder of passion" was not due to the love of a man for a woman, according to the
patriarchal view of society adopted by the criminal justice system. 8 The feminist
campaigns adopted impactful strategies such as the slogan "who loves does NOT kill", in
contrast to the patriarchal discourse.
The second goal was to demand equality in the application of criminal law,
leading to the conviction of men who had killed their companions. The organizations
made themselves present at trials and held demonstrations denouncing acquittals or a
defendant's release pending trial.
In the state of São Paulo in 1980, an organization named SOS-Woman appeared,
formed by women from feminist organizations, with the goal of offering legal and
psychological assistance to victims of domestic violence.9 In 1983, the State Council for
the Condition of Women was formed, charged with developing policy measures to effect
gender equality. In 1985, the Government of the State of São Paulo created the first
Women’s Police Station ("Delegacia da Mulher”). This is a police station where the
victims are exclusively attended to by women employees, who are specially trained for
this service. Shelters for victims of domestic violence were also opened.10
The experience of creating the Women’s Police Station was positive and
currently such police stations exist in all Brazilian states; however shelters for victims of
violence are scarce.

6

http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf.

7

Blay, 2003, pp. 88-91.

8

Blay, 2003, pp. 93, 96. For an analysis of the arguments employed in cases of feminicide, cfr. Corrêa, 1983;
Ardaillon, Debert, 1987.
9

Izumino, 1998, pp. 33-34.

10

Izumino, 1998, pp. 34-37; Blay, 2003, pp. 91-92; Debert, Gregori and Piscitelli, 2006; Gregori, 1993;
Soares, 1999.

474

Domestic Violence in Brazil: Social Problems and Legislative Interventions
ANA LUCIA SABADELL - DIMITRI DIMOULIS

2. Treatment of domestic violence in Brazilian legislation
2.1. The flaws of Law 9.099 of 1995
Law 9.099 of 1995 instituted differential treatment for less serious offenses,
considering those with imprisonment of not more than two years. The statute aimed to
provide better and faster responses to social conflicts involving crimes, avoiding the
penalty of imprisonment for minor offenses.11 Among the swifter procedures, the
possibility of reconciliation between victim and aggressor (plea bargain - transação penal
- arts. 2 and 76) and conditional suspension of proceedings (art. 89) were highlighted.
Finally, the law imposed the creation of specialized small claims courts (Juizados
especiais criminais), in which the judge should act primarily as a conciliator.
Most cases of domestic violence attended by the Women’s Police Stations refers
to crimes of “minor bodily injury” (lesão corporal leve) and “threats” (ameaça), both
punishable with sentences of up to two years, which led to the application of Law 9.099
for cases of domestic violence.
Studies show that in cases of domestic violence we have an interruption in the
lawsuit in the preliminary phase, after the registration of the term at the police station and
before heard by a judge.12 But even in cases that get to a judge, Law 9.099 would allow
for a plea bargain (transação penal).
The lack of preparation of law enforcement with regards to small claims was felt
in the problematic area of gender. We are not aware of methodologically controlled
research on the topic, but it is known that the solutions given by the judges were trite. It
was common for the judges to resolve conflict by forcing the victim to accept the
payment of small fee and to also give outlandish solutions such as inviting the victim to
dinner or instituting mandatory delivery of flowers to the victim. There were even cases
in which the judge forced the defendant to buy materials needed for the functioning of the
court.13 Through study of some decisions it can be stated that the solution offered by the
11

For an analysis of law 9.099: Wunderlich, Carvalho, 2005; Prado, 2005; Amorin, 2002; Grinover, 2005;
Karam, 2004, Dotti, 2003.
12

Vegners, 2005.

13

Izumino, 2002, p. 20; Campos, Carvalho, 2006.
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system was the "re-privatization" of the conflict, confirming the patriarchal idea that
domestic violence is only about the parties involved.14 This was criticized for making
light of the conflict and disrespecting the needs of women.15
At the same time, there was a significant increase in reports of domestic violence
at the Women's Police Stations since Law 9.099 went into effect.16As the law permits a
waiver process by the victim, it is possible that this "flexibility" stimulated demand for
the Women’s Police Station as a form of reaction and/or mediation, facilitated by moving
away from the repressive sequence "offense - process - prison." It was argued that the
significant increase in complaints may be indicative of a process of empowerment, of
women leaving a state of passivity and starting to take a more active role by reporting.
However, the high number of those giving up show that the women did not want (or do
not have the social power) to continue the proceedings.17

2.2. The occasional interventions of Laws 10.455 of 2002 and 10.778 of 2003
In 2002, Law 10.455 sought to adapt the swift process of Law 9.099 for the
problem of domestic violence. The new art. 69 of the Criminal Code specified that in
cases of domestic violence, the court may determine, as a precautionary measure, the
removal of the offender from the home of the victim. This change was not accompanied
by a legal definition of domestic violence. Part of the judiciary did not apply the rule,
alleging violation of the criminal principle nullum crimen sine lege certa, provided for in
art. 5, XXXIX of the Federal Constitution of 1988: "there is no crime without a previous
law that defines it."
In 2003, Law 10.778 requires that professionals in public and private health
services report cases of violence against women appearing at their places of service, and
lodged a legal definition of the term. The 1st § of Art. 1 defines violence against women,
regardless of place of occurrence and the relationship of the perpetrator to the victim.
Gender alone of the victim has been a decisive factor: "For the purposes of this Law,
violence shall be understood as violence against women by any action or conduct, based
14

Izumino, 2002, p. 20.

15

Wunderlich, 2005, pp. 40-41; Diniz, Silveira, Liz, 2006; Rodrigues, Cortes, 2006; Hermann, 2000,
Vegners, 2005; Izumino, 2002; Izumino 2005.
16

Izumino, 2002.

17

Vegners, 2005, pp. 32-45.
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on gender, which causes death, injury or physical, sexual or psychological suffering or
damage to women, in both public and private spaces."
The 2nd § of Art. 1 specifies that violence against women includes physical,
sexual and psychological violence occurring within the family or domestic unit or within
any other interpersonal relationship, in which the offender lives or has lived with the
woman, including, among others acts, rape (estupro), "violation" (at that time, there
existed no criminal law punishing the “violation” in Brazil), maltreatment (maus-tratos)
and sexual abuse (abuso sexual). The Law mentions the international treaties and
conventions ratified by Brazil in terms of punishment and eradication of violence against
women and provides that they should be observed for the purpose of defining violence
against women.
The law adopts a broad concept of violence against women due to gender.18 This
is due to the influence of international statutes. Examining the Inter-American
Convention on the prevention, punishment and eradication of violence against women,
adopted in 1994 and ratified by Brazil in 1995, we find that the definition of Law 10.778
is virtually identical to that employed in the arts. 1 and 2(a-b) of the Convention.

2.3. The errors of Law 10.886 of 2004
The situation changed with Law 10.886 of 2004, which introduced the 9th and 10th § to
art. 129 of the Brazilian Penal Code, repealing the art. 1 §1 of Law 10.778. As the vast
majority of reports of domestic violence involving bodily injury under the terms of art.
129 of the Brazilian Penal Code, the legislator wished to relate domestic violence to this
crime with the introduction of specific paragraphs.
The 9th § of art. 129 classifies the crime as domestic violence if the injury is
practiced "against ascendant, descendant, brother, spouse or partner, or who lives or has
lived, or even prevailing on the agent, in domestic relations, cohabitation or hospitality."
The penalty is imprisonment from 6 to 12 months.19
This concept is open to criticism. First, for the lack of reference to gender, and
the extremely broad definition (mentioning persons who have “special bond” with the

18

Vegners, 2005, p. 8.

19

Art. 129 §10, also introduced by Law 10.886 of 2004, imposes increased penalty in “serious bodily injury”
in circumstances of domestic violence.
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victim). Art. 129 §9 means that, for the Brazilian legislator, the husband who assaults his
wife commits the same offense as a woman who assaults the girlfriend of her cousin who
is staying in his house (relation of hospitality)! The formulation of art. 129, §9 indicates
that there has been a regression in the perspective of criminal policy: the legislator did
not want to make an issue of gender relations, eliminating the concept of domestic
violence relationship with patriarchal gender roles.
Secondly, the increased penalty provided by art. 129 §9 is less significant. The
penalty imposed by the caput of art. 129 for minor bodily injury is imprisonment from 3
to 12 months and the §9 determines a sentence from 6 to 12 months. This allows for
noting that the goal of the legislation was to create a category to specifically give a
message of disapproval for violence between people who live or lived together, even on a
symbolic level.
Finally, the absence of extra-penal measures indicates that the legislator is limited
in reiterating its confidence in penal repression, known to be of little help in cases of
domestic violence.

2.4. The small progresses of Law 11.340 de 2006
In 2006, law 11.340 was approved, known as the “Maria da Penha” Law,20 which has
as its political framework a serious case of domestic violence. Maria da Penha Fernandes
suffered repeated assaults and attempted murders by her husband and she became
paraplegic. The case was examined by the Inter-American Commission on Human Rights
which forced Brazil to take remedial measures and legislative reform. 21
This is the first Brazilian law that provides a special legal treatment to domestic
violence.22 We can distinguish two parts.
In his penal area, the law significantly changes the treatment for domestic violence
against women, especially those whose maximum sentence is less than two years, as is
the case with minor bodily injury and threats, crimes hitherto submitted to the small claim
courts (chapter 2.1).
20

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.

21

Inter-american Commission on Human Rights, Report 54/2001, Case 12.051 Maria da Penha Maia
Fernandes v. Brasil (http://www.cidh.oas.org/women/Brazil12.051.htm).
22

For an analysis of Law 11.340 Mello (ed.), 2009.
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Before analyzing the penal part, we should mention the more extensive and, in our
opinion more important extra-penal part of Law 11.340. The statute mentions various
forms of no-penal social control, outlining mechanisms for prevention and reparation of
domestic violence (arts. 8-10): participation of non-governmental organizations,
conducting research and statistical studies; prevention campaigns; training of public
officials on issues of gender, race and ethnicity; implementation of educational programs
in school curricula. The Law encourages also the creation of centers of multidisciplinary
and comprehensive care for women (art. 35). Finally, one of the proposed solutions (art.
45) is to determine the offender’s presence in rehabilitation and gender reeducation
programs.
Among the 46 provisions of the “Maria da Penha” statute, only 4 are of penal
character. Even so, the law does not abandon the retributivist model, establishing a prison
sentence as a response to gender conflict raised by domestic violence.23 The Law
increases the maximum penalty applied, but at the same time decreases the minimum24. In
parallel, it imposes strict conditions for the woman who waives the complaint. The victim
may only renounce in "a hearing specially designated for such purpose, prior to receipt of
the complaint by the judge; the hearing of the public prosecutor is obligatory" (art. 16).
We will return to the topic by analyzing the judicial interpretation of this provision
(Chapter 3.3).
With regard to the concept of domestic violence, Law 11.340 resumes the perspective
on gender, which was ignored, as we observed, by the previous Law 10.886. Art. 5 of
Law 11.340 states: "domestic and family violence against a woman includes any action or
omission based on gender which causes: death; injury; physical, sexual, or psychological
suffering; moral or patrimonial damages." This is true, according to the same article, both
within the household and in the context of any intimate relationship, in which the
offender lives or has lived with the victim.

3. Problems of constitutionality of Law 11.340
After Law 11.340 of 2006 came into force, some lawyers and judges alleged

23

Batista, 2009, p. xxi.

24

In Brazilian legal practice, the judge typically assigns the minimal penalty. Whe law 11.340 reduced the
minimum from 6 to 3 months of imprisonment, the rise in the maximum penalty from 1 to 3 years did not
mean that that greater penalties were applied in practice.
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unconstitutionality. We will present these criticisms.
3.1. Validity of the previous legislation?
Given the inadequacy of responses by the small claims Courts (Juizados Especiais
Criminais) to domestic violence, art. 41 of Law 11.340 prohibited plea bargain
(transação penal) under Law 9.099 in disputes involving domestic violence. Applying
pecuniary penalties or fines as the only penalty for cases of domestic violence was also
prohibited (art. 17 of Law 11.340).
Lawyers criticized the non-application of the despenalizing Law 9.099 in cases of
domestic violence. The argument was that alternative sanctions sought better solutions
and the problem was deficiencies of implementation, in particular the fact that the gender
problem was ignored by judges, leading them to opt for inappropriate solutions to conflict
(trite penalties, forced agreements).
At the meeting of the Small Claim Courts of first and second instance (Juizados
Especiais Criminais e Turmas Recursais) of the State of Rio de Janeiro in 2006, the
magistrates signed an understanding of the unconstitutionality of art. 41 of Law 11.340,
highlighting the need to implement the decriminalized measures of Law 9.099.25
This can be convincing from the criminological point of view, as an argument in
favor of reduction of penal intervention. But from a legal standpoint it is not plausible.
According Brazilian Law, the newer statute repeals the previous if it is expressly stated in
the statute itself26. In this respect, the prohibition of employing Law 9.099 of 1995 in
domestic violence cases is valid, as the new law 11.340 of 2006 expressly revokes the
previous one in art. 41: "For the crimes practiced with domestic and family violence
against women, regardless of provided penalty, does not apply to Law 9.099, of
September 26, 1995”.
Neither is convincing the argument that the Federal Constitution in its art. 98, I
established competence of the small claim courts (with decriminalized measures) for
"minor offenses". This concept is of low normative density, leaving to the legislator its

25

Topics n. 82, 83, 84, 88 and 89, Aviso 43 of 4-9-2006. In: Consolidação dos Enunciados Jurídicos e
Administrativos Criminais em vigor resultantes das Discussões dos Encontros de Juízes de Juizados Especiais
criminais e Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, n. 69, 2006, p. 359.
26

This is provided for in Art. 9 of the Complementary Law (Lei Complementar) 95, of 1998, modified by the
Complementary Law 107.
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implementation, as occurs with other similar concepts in Brazilian penal law (for
instance, “grave”, "heinous", “imprescriptible” crimes). The fact that the legislator,
following the international trend, had considered the problem of domestic violence to be
grave has strong justification and lies in its discretionary powers.
In Summary. The fact that the new Law provides for more severe treatment for the
abuser is a questionable criminal policy option. But this does not affect its
constitutionality.

3.2. Violation of the principle of equality?
Some courts cited the unconstitutionality of Law 11.340, invoking the principle of
equality. The Court of Appeals of Mato Grosso do Sul decided that the statute was
unconstitutional because it does not include men under the protection established,
therefore creating prohibited discrimination based on gender. It was stated also that it
violates the principle of proportionality, because the penalties are more severe than
necessary in the case of domestic violence. The Court of Appeals of Minas Gerais also
considered contrary to the principle of equality the fact that the victim can only be a
woman.27
The proportionality of sentences and equality are concerned when it is alleged that
there has been given unjustifiably more severe treatment to the defendant for bodily
injury through use of domestic violence, as Law 11.340 does not authorize the judge to
grant suspension of proceedings and other despenalizing measures according the Law
9.099, applicable in other cases of personal injury.
The orientation was followed by some Courts and questioned by others.28 To the
allegations for unconstitutionality the following responses can be given:
- Law 11.340 does not indicate men as perpetrators of crimes related to domestic
27

Court of Appeals of Mato Grosso do Sul, Appeal in strict sense (Recurso em sentido estrito) 2007.0234224,
judgement
on
26-9-2007
(http://www.tj.ms.gov.br/cposg5/sg/show.do?processo.foro=900&processo.codigo=P00009MDG0000);
Court of Appeals of Minas Gerais, Criminal appeal 1.0672.07.244893-5, judgement on 7-8-2007
(http://www.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_massiva2.jsp). For a detailed analysis, cf. Malosso, 2007, pp. 146152.
28

Cf. the decisions cited in the Complaint by theSupreme Court in the Declarative action of constitutionality
(Ação
declaratória
de
constitucionalidade)
19
(http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/377_PI%20ADC19.pdf, p. 4-12).
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violence. It includes any agent that causes abuse within family relationships. It happens
that the global statistics (and Brazilian ones) indicate that men are the majority of authors
of this type of violence. Therefore, there is no violation of the equality between men and
women that only requires not using the criterion of gender when it is not relevant,
generating discriminatory treatment based on the Federal Constitution (art. 5, I).
- Law 11.340 does not violate the general principle of equality (art. 5 caput of the
Federal Constitution), treating differently persons accused or convicted of crimes of
bodily injury. The legislator considered that domestic violence with injury is far more
reprehensible than the physical assault of a stranger. This consideration has broad
sociological and factual basis. It is justified by the systematization of domestic violence
and its serious consequences for the social and emotional development of women. The
treatment of a specific problem can lead the legislature to ponder the need to create
special mechanisms to ensure the interests of the weaker party. Equality requires treating
equals equally, but the situation of those who attack their companion is not equal to the
situation in which, for example, after a disagreement at a party, someone happens to
attack an unknown person.
- The same response should be given to the non-tutelage for males through Law
11.340. The legislator took measures to curb the widespread practice of assaulting the
fundamental rights of women, within their power of determining public policy. Being
obvious that this deals with a specific problem of women as a socially vulnerable group
facing male violence, the law is justified.
- The argument of disproportionality of penalties is not convincing. Compared to
other crimes against bodily integrity, those related to domestic violence show no great
discrepancy in penalties according to the Brazilian Penal Code. Serious bodily harm (art.
129, § 2) is punishable by imprisonment of up to 8 years and the penalty increases in
cases of domestic violence up to 10 years and 8 months. It is thought that simple murder
is punishable with imprisonment up to 20 years (art. 121) and the danger of contagion of
venereal disease (art. 131) is punishable with up to 4 years.

3.3. Nature of the criminal action (ação penal) for crimes of bodily harm
As we said, Law 11.340 provides that a woman may only waive her complaint under
special conditions that are not anticipated in similar crimes. In case of domestic violence
the waiver must be made "in a hearing specially designated for such purpose, prior to
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receipt of the complaint by the judge; the hearing of the public prosecutor is obligatory"
(art. 16). This standard was applied rigorously by the law. Accordingly, on 6-28-2007, the
Appeals Court of the Federal District held that "in the pursuit of achieving the purposes
proposed by law 11.340/2006 the public interest translated into the curbing of domestic
violence prevails." And it opted to impede the victim from exercising the right to waive.29
Additionally, it was argued that the Law 11.340 does not sufficiently protect women
in allowing criminal action conditioned to the representation of the victim (ação penal
pública condicionada) in arts. 12, item I, 16 and 41. It was felt that this would give
insufficient protection to the woman who in many cases is afraid to denounce the
aggressor. The federal prosecutors filed a direct action of unconstitutionality (ação direta
de inconstitutionalidade) with the argument that the criminal action should be
independent of the action of the victim because the conditioned criminal action is
inefficient and promotes impunity.
We can, in a inverse manner, consider that it is the right of the woman to decide the
best form of resolving conflict that affects her life, without compulsory intervention of
the State, in clear patriarchal posture.
Both theses are not legally convincing. There is no constitutional rule that prevents
the penal criminal action from being conditioned on the victim's behalf. By making this
choice, the legislator has exercised discretionary power. The contrary position can only
be sustained with consequentialist arguments (impunity, high number women giving up)
that are not convincing, because nothing indicates that the Federal Constitution desired to
protect a woman against her will, nor is there evidence that a conviction improves the
conditions of the women’s lives.

3.4. Limits of constitutional review and the response of the Federal Supreme Court
It would be possible to conduct a thorough judicial review and question the
appropriateness and necessity of criminal penalties, in particular using statistical data and
interviews with those involved, victims, offenders and law enforcement officers. Such an
examination would discover many instances of disproportionality between the severity of
29
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jdf19.tjdft.jus.br/cgibin/tjcgi1?NXTPGM=jrhtm03&ORIGEM=INTER&PGATU=281472&l=&ID=2197362697&OPT=&DOCN
UM=1.
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crimes and the sactions, as well a trend in recent years to increase the penalties for
various offenses, especially when involving violence. This raised the curious concern of
the courts with the disproportionality of the Domestic Violence Act, but not with dozens
of other devices and “efficientist”-emergency laws. The option to challenge a law that
seeks to protect women's interests and not the dozens of others that do not relate to
women seems to be associated with the patriarchal attitudes in Brazilian judiciary, whose
decisions discriminating women.30
Regardless of this critical reflection, in the judicial review of constitutionality it
applies the rule that allegations of disproportionality should not obstruct the freedom of
decision (discretionary powers) of the legislation when there are no clear criteria to
measure the seriousness of offenses and the appropriateness of penalties. A very strict
judicial review results in the subjectivity of each judge's opinion about what is
appropriate and proportionate, sufficient or insufficient.
It is necessary to respect the discretionary options of the legislator where the
Constitution did not establish duties of legislative action or abstention. Otherwise, the
judge becomes unduly “activist”. In Law 11.340 we have examples of such discretion of
the legislator that does not hinder constitutional norms:
- The nature of the criminal action (conditional or independent of the initiative of
the victim);
- The inclusion (or not) of vulnerable males in the role of victims of domestic
violence;
- The inclusion (or not) of domestic violence crimes in the category of “minor
offenses”.
In these cases, from the time the legislator has made a decision, there is no room
for judicial review.
To put an end to the jurisprudential divergences, the President of the Republic has
filed in 2007 a declaratory action of constitutionality (ação declaratória de
constitucionalidade) of the Law 11.340 before the Federal Supreme Court and requesting
to suspend the effects of decisions by other courts that consider parts of the law as
unconstitutional. An injunction denied the suspension of these decisions. The Supreme

30

Sadadell, 2008, pp. 268-275.
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Court ruled in February 2012, unanimously confirming the constitutionality of articles 1,
33 and 41 of the statute.31
On the same day, the Supreme Court judged the direct action of
unconstitutionality (ação direta de inconstitucionalidade) n. 4.424. The Action
questioned articles 12, paragraph I, and 16 of the Law n. 11.340 which, as we have seen,
established the conditioned nature of the criminal action. With one dissenting vote,
considered that, in the light of the Federal Constitution, these articles establish that the
criminal action is independent of the initiative of the victim in respect to crimes of bodily
injury.32 This is actually a declaration of unconstitutionality of the conditioned criminal
action under the guise of “interpretation according to the Constitution”. As we said, this
positioning of the Federal Supreme Court has no constitutional justification. But in any
case, this is a modification of Law 11.430 which does not affect its meaning and
structure.

4. Conclusion. Sociological problems of response in criminal law and possible
alternatives
The first conclusion of this paper concerns the frequent legislative changes in
Brazil since 2000 on the subject of domestic violence. Social pressure for protection of
abused women was echoed in Congress, but the suggested solutions had no effect, fueling
criticism and motivating new changes. The statutes adopted various definitions of
violence against women and/or domestic violence and introduced several models of
solution. Only the Law 11.340 of 2006 was well received by lawyers, judges and the
public opinion.33 It did not suffer changes six years after its entry into force and it was
practically convalidated in all his respects by the Federal Supreme Court.
Judicial statistics recorded a remarkable increase in complaints under the
enforcement of this law. From 2006 to 2011 almost 700,000 cases were opened, almost

31

Declarative action of constitutionality (Ação declaratória de constitucionalidade) n. 19 de 2007, rapporteur
Min. Marco Aurélio, judged on 9-2-2012. Decision not yet published.
32

Direct action of unconstitutionality (Ação direta de inconstitucionalidade) n. 4.424 de 2007, rapporteur
Min. Marco Aurélio, judged on 9-2-2012. Decision not yet published.
33

For instance, Mello (ed.), 2009.
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double the previous years.34 The President of the Republic, Dilma Rousseff, stated in
August 2012 that Law 11.340 made Brazil a more just and egalitarian country.35
The law may have facilitated access to justice, but we do not know the statistics
on the number of convictions (which should be very small). Nor are there statistics
indicating improvement in living conditions and safety of women or non-recurrence of
the accused and convicted. With no evidence of such positive outcomes, there is no
reason to celebrate the results of the Law.
For a global analysis, it is necessary to take into consideration the desires and the
needs of the victims36 which, as we said, were crucial for determination of issues of
domestic violence. There are at least three reasons37 for why women victims of violence
would want to continue living with the abuser:
– fear of not being able to provide for the needs of the children;
– depression and passivity due to the ongoing experience of violence;
– fear of suffering further damage and risking death if they leave the violent partner.
In some cases, emotional bonds with the aggressor are also relevant. The
inclusion of women in patriarchal culture requires recognizing that the man should be the
provider and exercise authority, and from this stems a certain duty of submission of
women. Of course, this patriarchal view does not justify, in our days, physical violence,
and this explains the intense legislative activity in recent years in the field of domestic
violence.
None of these factors is taken into account by the criminal intervention. Even if
the woman decides to break off the relationship, the criminal sanction to the abuser does
not overcome the stage of vengeance, not helping the woman in her new life project and
not providing greater safety. A woman who decides to separate prefers to surpassing the
conflict in the least violent way possible and avoiding hearings that can stir up potential
the violent ex-partner.

34

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/images/stories/PDF/noticias2012/viol/cnj25042012_procedimentosi
nstauradospelalmpenhacresceram.pdf.
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Newspaper Estado de São Paulo, 7-8-2012.
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Mahoney, 1994.
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Mahoney, 1994, p. 73.

486

Domestic Violence in Brazil: Social Problems and Legislative Interventions
ANA LUCIA SABADELL - DIMITRI DIMOULIS

Although we analyze such desires as a result of the patriarchal culture, which
makes victims accept the ideologies of their attackers, we cannot ignore that the request
made by the woman who is victim is very simple: in general she wants her partner to stop
being violent and she does not want him to be punished, knowing that punishment is
unlikely to change his behavior.
Feminist studies consider domestic violence as a means systematically employed
to control women through intimidation and punishment, even if, within common sense,
the prevailing idea is that domestic violence is a phenomenon of isolated deviation that
can be attributed to the “pathologies” of man or couple38. Educational processes, without
entirely dispensing with penalties, develop strategies that move away from the sequence
order-disobedience-penalty. This allows changing cultural patterns of conduct through
processes of reflection, awareness and self-knowledge, which do not necessarily sanction
them for any mistakes. Education does not offer immediate answers, but it is the only
path capable of producing satisfactory and long-lasting solutions.
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1. Giriş
Aile fertleri ve hâlihazırdaki veya geçmiş arkadaşlar tarafından uygulanan şiddet,
Brezilya’da yapısal bir problem olup, istisnai önemi haiz durumlardan bir tanesidir.
Mağdurlar, çoğunlukla kadınlardır. Bazı istatistikler:
-

Sosyolojik enstitü araştırmaları, 1980 ile 2010 arasından 92,000 kadının
Brezilya’da katledildiğini ortaya koymuştur. Ev ortamında, erkeklerin %14’ü
katledilirken, kadınlar açısından bu oran %42’ye çıkmaktadır. Bu durum,
kadınların büyük kısmının akrabaları tarafından katledildiğini varsaymamıza
imkân verir. Brezilya, kadın cinayetleri açısından, 84 ülke arasında yedinci sırada
yer almaktadır (100.000’de 4,4). 2011’de fiziksel şiddetin kadın mağdurları
tarafından yapılan 51.000 hastane başvurusu arasında, vakıaların %22’sinde fail
mağdurun ailesi olup; geçmiş veya hâlihazırdaki partnerler durumunda ise, rakam
%15 olarak tespit edilmiştir. 30 ve 49 yaş aralığındaki mağdurlar açısından,

1

Bu makalenin kısımları Sabadell 2005, 2008a, 2010’a dayanmaktadır. Tercüme: Christine Puleo. Yazarlar
tarafından teknik revizyon.
2

Brezilya Federal Rio de Janeiro Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bilimi ve Sosyolojisi Profesörü.

3

Fundação Getulio Vargas Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ve Hukuk Bilimi Profesörü, Sao Paulo,
Brezilya
4

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
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-

-

hâlihazırdaki ya da geçmişteki partnerler tarafından yapılan saldırı, %30’u
aşmaktadır5.
Şiddete uğramış kadınlara hizmet sunan devlet kuruluşu, son yıllarda mağdurların
%60’ının her gün evde istismara uğradığını ve vakıaların %70’inde ise failin
mağdurun arkadaşı olduğunu kaydetmiştir6.
Ulusal İstatistik Enstitüsü IBGE, 2009 yılında, kadınların evdeki şiddet
vakıalarının %43’ünün mağduru olduğunu, erkekler için ise bu oranın %12
olduğunu ortaya koymuştur. Kadınların mağdur olduğu vakıalarının %26’sında,
fail halihazırdaki ya da önceki partner iken, bu oran erkeklerin mağdur olduğu
vakıalarda %2’de kalmıştır7.

Brezilya’daki tepkiler ile ilgili olarak, politik çerçeve 1970’lerden itibaren mağdurun
kadın olduğu “tutku cinayetlerinin” cezalandırılmamasına karşı mücadele veren feminist
grup teşebbüslerini bilgilendirmektedir8. Özel durumlara etki eden bu kampanyaların iki
amacı bulunmakta idi. Bunlardan ilki, ceza adaleti sistemi tarafından benimsenen
toplumun ataerkil bakışına göre tutku cinayetlerinin bir erkeğin kadına karşı duyduğu
aşktan kaynaklanmadığını anlatan bakış açısı değişimini kabul ettirmekti9. Feminist
kampanyalar ataerkil söylemin aksine “seven öldürmez” sloganı gibi güçlü stratejiler
benimsemişti.
İkinci amaç ise, ceza hukukunun uygulanmasında, arkadaşlarını öldüren erkeklerin
mahkûm edilmesine yol açacak şekilde eşitlik talep edilmesi idi. Örgütler, duruşmalarda
hazır bulunup, sanıkların beraatını ya da dava süresince salıverilmesini eleştiren gösteriler
yapmakta idi.
São Paulo eyaletinde, 1980 yılında aile içi şiddet mağdurlarına psikolojik ve hukuki
destek vermek amacıyla feminist örgütlerin kadınlarından oluşan, SOS - Woman adında

5

http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf.

6

Newspaper Folha de São Paulo, 8-8-2012.

7

http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf.

8

Blay, 2003, pp. 88-91.

9

Blay, 2003, pp. 93, 96. For an analysis of the arguments employed in cases of feminicide, cfr. Corrêa, 1983;
Ardaillon, Debert, 1987.
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bir örgüt ortaya çıktı10. 1983 yılında, cinsiyet eşitliğine etki etmek için politik önlemler
geliştirme ile yükümlü Kadınların Durumu için Devlet Şurası kuruldu. 1985 yılında, São
Paulo Eyaleti’nin idaresi ilk Kadın Polis Merkezini (“Delegacia da Mulher”) oluşturdu.
Bu, mağdurlarla bu hizmet için özel olarak yetiştirilmiş kadın çalışanlar tarafından
özellikle ilgilendiği bir merkezdir. Ayrıca, aile içi şiddet mağdurları için sığınma evleri
açıldı11.
Kadın polis merkezlerinin kurulması tecrübesi olumlu idi ve bunun gibi polis
merkezleri günümüzde bütün Brezilya eyaletlerinde mevcuttur; ancak, şiddet mağdurları
için kurulan sığınma evleri ise günümüzde nadirdir.
2. Brezilya yasamasında aile içi şiddetin ele alınması
2.1 1995 tarihli 9.099 sayılı Kanunun eksiklikleri
1995 tarihli 9.099 sayılı Kanun, iki yıldan daha fazla olmayan hapis cezasıyla
yaptırıma bağlanmış daha az ciddi suçlara farklı davranmayı düzenlemişti. Bu yasa,
suçları kapsayan sosyal çatışmalara, küçük suçlar açısından hapis cezasını engelleyerek,
daha hızlı ve iyi bir şekilde karşılık vermeyi amaçlamakta idi12. Süratli usuller arasında
mağdur ile failin uzlaştırılması olanağı (plea bargain- transação penal- m. 2 ve m. 76) ve
takibatın şarta bağlı askıya alınması (m. 89) öne çıkarılmıştır. Sonuç olarak yasa, hâkimin
öncelikle uzlaştırıcı olarak hareket ettiği özel küçük dava mahkemelerinin (Juizados
especiais criminais) oluşturulmasını düzenlemiştir.
Kadın Polis Merkezleri tarafından himaye edilen vakıaların çoğunluğu her ikisi de iki
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılan küçük bedensel yaralanmalar (lesão corporal
leve) ve tehdit suçları (ameaça) olup, bu durum 9.099 sayılı Kanunun aile içi şiddete
uygulanmasını sağlamıştır.
Çalışmalar, aile içi şiddet vakıalarında davanın ilk aşamasında, polis merkezine
kayıttan sonra, hâkim tarafından dinlenmeden önce davada kesintinin söz konusu

10

Izumino, 1998, pp. 33-34.

11

Izumino, 1998, pp. 34-37; Blay, 2003, pp. 91-92; Debert, Gregori and Piscitelli, 2006; Gregori, 1993;
Soares, 1999.
12

For an analysis of law 9.099: Wunderlich, Carvalho, 2005; Prado, 2005; Amorin, 2002; Grinover, 2005;
Karam, 2004, Dotti, 2003.
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olduğunu ortaya koymaktadır13. Ancak, hâkimin önüne giden vakıalar açısından 9.099
sayılı yasa, uzlaşmaya izin vermekte idi (transação penal).
Küçük davalar açısından kanun yaptırımların hazırlanmasının eksikliği problem
doğuran cinsiyet alanında hissedilmiştir. Bu konuda metodolojik olarak kontrol edilmiş
çalışmalardan haberdar değiliz, ancak hâkimler tarafından karar verilen çözümlerin
eskimiş oldukları bilinmektedir. Sorunu mağduru küçük bir miktar ödemeyi kabul
etmeye zorlayarak çözmek ve ayrıca mağdurun yemeğe davet edilmesi ya da mağdura
zorla çiçek verilmesi gibi tuhaf çözümlere karar vermek hâkimlerin arasında yaygındı.
Hâkimin, sanığı mahkemenin işleyişi açısından gerekli malzemeleri satın almaya
zorladığı durumlar dahi mevcuttu14. Bazı kararların incelenmesiyle, sistem tarafından
önerilen çözümün, aile içi şiddetin sadece buna dâhil olanların hakkında olacağına ilişkin
ataerkil düşünceyi doğrulayan çatışmanın “tekrardan özelleştirilmesi” olduğu
söylenebilir15. Bu durum, çatışmayı hafife aldığı ve kadının ihtiyaçlarına saygı
göstermediği için eleştirilmişti16.
Aynı zamanda, Kadın Polis Merkezlerindeki aile içi şiddet kayıtlarında 9.099 sayılı
Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren gözle görülebilir bir artış meydana gelmişti 17.
Kanun mağdura bir vazgeçme prosedürü sağladığından, bu esneklik bir reaksiyon ve/veya
bir arabuluculuk şekli olarak Kadın Polis Merkezlerine ihtiyacı harekete geçirmiş ve
böylelikle “suç- yasal işlem- hapis” baskıcı düzeninden uzaklaşmayı kolaylaştırmıştır.
Şikayetlerdeki artışın ihbarda bulunarak pasif konumlarını terk edip, daha aktif rol
almaya başlayan kadınların kuvvetlenme sürecinin göstergesi olabileceği de iddia
edilmiştir. Ancak, bu vazgeçişlerdeki yüksek artış, kadınların takibata devam etmek
istemediklerini (ya da devam edecek sosyal iktidara sahip olmadıklarını)
göstermektedir18.

13

Vegners, 2005.

14

Izumino, 2002, p. 20; Campos, Carvalho, 2006.

15

Izumino, 2002, p. 20.

16

Wunderlich, 2005, pp. 40-41; Diniz, Silveira, Liz, 2006; Rodrigues, Cortes, 2006; Hermann, 2000,
Vegners, 2005; Izumino, 2002; Izumino 2005.
17

Izumino, 2002.

18

Vegners, 2005, pp. 32-45.
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2.2 2002 tarihli 10.455 sayılı Kanun ile 2003 tarihli 10.778 sayılı Kanunun Geçici
Müdahaleleri
2002 yılında 10.455 sayılı Kanun, 9.099 sayılı Kanunun hızlı usullerini aile içi şiddet
problemi için uyarlamayı amaçlamıştı. Ceza Kanununun yeni 69. maddesi aile içi şiddet
durumunda, mahkemenin tedbir olarak failin mağdurun evinden çıkarılabileceğine karar
verebileceğini sevk etmiştir. Bu değişikliğin yanında aile içi şiddetin tanımına yer
verilmemişti. Hâkimlerin bir kısmı, bu hükmü 1988 Federal Anayasa’nın 5. XXXIX
maddesiyle “kendisini daha önceden tanımlayan bir kanun hükmü bulunmayan bir suç
yoktur.” şeklinde öngörülen nullum crimen sine lege certa cezai prensibini ihlal ettiğini
iddia ederek uygulamamıştır.
2003 yılında, 10.778 sayılı Kanun, kamu ve özel sağlık hizmetlerinde çalışan
profesyonellerin kendi hizmet yerlerinde meydana gelen kadına karşı şiddet vakıalarını
bildirmelerini zorunlu kılmış ve kavramın tanımını da sevk etmiştir. İlk maddenin ilk
paragrafında kadına karşı şiddeti, meydana gelme yeri ve mağdurla fail arasındaki ilişkiye
bakılmaksızın tanımlamaktadır. Sadece mağdurun cinsiyeti belirleyici unsurdur. “Bu
kanunun amaçları için, şiddet kadına karşı her türlü eylem ve davranış aracılığıyla, kadına
cinsiyete dayalı, ölüme yaralanmaya, fiziksel, cinsel ya da psikolojik acı ya da zarar veren
özel ve kamusal alanda yapılan şiddet olarak algılanmalıdır.
Birinci maddenin ikinci paragrafında kadına karşı şiddetin aile içinde ya da evsel
birimde ya da failin kadınla beraber yaşadığı ya da yaşamış olduğu, diğer başka insanlar
arası ilişkiler kapsamında ırza geçme (estupro), taciz (o zamanda, Brezilya’da “tacizi”
cezalandıran bir ceza yasası mevcut değildi), kötü muamele (maus-tratos), cinsel
istismarı (abuso sexual) da kapsayan cinsel, psikolojik, fiziksel şiddet olarak belirtmiştir.
Kanun kadına karşı şiddetin cezalandırılması ve ortadan kaldırılması hususunda Brezilya
tarafından onaylanmış uluslararası anlaşma ve konvansiyonlardan da bahsetmekte, kadına
karşı şiddetin tanımlanması amacı açısından onların incelenmesi gerektiğini de
düzenlemektedir.
Kanun, geniş bir cinsiyete dayalı kadına karşı şiddet kavramı ortaya koymuştur19. Bu
durum, uluslararası kuralların etkisinden kaynaklanmaktadır. 1994’de kabul edilen,
1995’te Brezilya tarafından onaylanan kadına karşı şiddetin önlenmesi, cezalandırılması
ve ortadan kaldırılması Inter-Amerikan Konvansiyonu incelendiğinde, 10.778 sayılı

19

Vegners, 2005, p. 8.
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Kanunun tanımının hemen hemen Konvansiyonun 1 ve 2 (a-b) maddelerinde kullanılanla
aynı olduğu çıkarımını yapmaktayız.
2.3. 2004 tarihli 10. 886 sayılı Kanunun hataları
Brezilya Ceza Kanununun 129. maddesine 9. ve 10. paragrafları ekleyen ve
10.778 sayılı Kanunun 1. maddesinin ilk paragrafını değiştiren 2004 tarihli 10.886 sayılı
Kanunla birlikte durum değişmiştir. Bedensel zararları içeren aile içi ihbarlarının
raporlarının çoğunluğu Brezilya Ceza Kanununun 129. maddesi kapsamında
değerlendirildiğinden, kanun koyucu özel paragraflar eklemek suretiyle aile içi şiddeti bu
suçla bağlantılı kılmak istemiştir.
129. maddenin 9.paragrafı eğer zarar altsoya, üstsoya, erkek kardeşe, eşe ya da
partnere ya da aile içi ilişkiler, evlenmeden beraber yaşama ya da misafirlik ilişkisi içinde
olan kişilere veriliyorsa, suçu aile içi şiddet olarak tasnif etmektedir. Bunun için
öngörülen ceza 6 aydan 12 aya hapis cezasıdır20.
Bu anlayış eleştiriye açıktır. Öncelikle cinsiyete atıf yapılmaması ve fazla geniş
tutulan tanım yüzünden. 129. maddenin 9. paragrafı, Brezilya kanun koyucusu açısından
eşine saldıran adam, kendisiyle aynı evde yaşayan kuzeninin kız arkadaşına saldıran
kadın (misafirlik ilişkisi!) ile aynı suçu işlemektedir. 129. maddenin 9. paragrafının
kaleme alınış tarzı, ceza politikası perspektifinde bir geri çekilmenin olduğunu
göstermektedir. Kanun koyucu, ataerkil cinsiyet rollerinin aile içi şiddetle ilişkisi anlayışı
ortadan kaldırarak, cinsiyetler arası ilişkileri önemli hale getirmek istememektedir.
İkinci olarak, 129. maddenin 9. fıkrası tarafından arttırılan ceza daha az
belirgindir. 129. madde tarafından küçük bedensel zararlar için eskiden öngörülen ceza en
fazla 3 aydan 12 aya kadar hapis cezası olup, 9. fıkra 6 aydan 12 aya kadar ceza
öngörmektedir. Bu durum, kanun koyucunun amacının sembolik bir düzeyde de olsa,
birlikte yaşayan ya da yaşamış kişiler arasındaki şiddete özellikle onay vermediği
mesajını vermek için bir kategori oluşturmak olduğunun tespit edilmesini sağlamaktadır.
Sonuç olarak, ceza hukuku alanı dışında tedbirlerin yokluğu kanun koyucunun
aile içi şiddet vakıalarında yardımı az olduğu bilinen cezai baskıya güvenini yinelemek
açısından sınırlı olduğunu göstermektedir.

20

Aile içi şiddet durumunda "ciddi bedensel hasar" açısından arttırılmış ceza öngören 129. maddesinin 10.
fıkrası 2004 tarihli 10.886 sayılı Kanunun ile getirilmiştir.
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2.4 2006 tarihli 11.340 sayılı Kanunun Yavaş İlerlemesi
2006 yılında “Maria de Penha Yasası”21 olarak bilinen, önemli bir aile içi şiddet
vakıasının politik çatısını oluşturduğu 11.340 sayılı yasa onaylandı. Maria de Penha
Fernandes kocası tarafından tekrar eden saldırılara ve cinayet girişimlerine maruz kalmış
ve yarı felçli hale gelmiştir. Bu vakıa, Brezilya’yı çare kabilinden tedbirler almaya ve
yasal reform yapmaya zorlayan Inter - Amerikan İnsan Hakları Komisyonu tarafından
incelenmiştir22.
Bu, aile içi şiddete özel yasal muamelede bulunan ilk Brezilya yasasıdır23. İki ayrı
kısmın ayırdına varabiliriz.
Ceza alanı açısından kanun gözle görülür bir şekilde, özellikle ceza üst sınırı iki
seneden az olan, o zamana kadar küçük dava mahkemelerinde bakılan bedensel zarar ve
tehditler gibi suçlara muamele tarzını değiştirmiştir ( başlık 2. 1).
Ceza hukuku kısmını incelemeden önce, 11.340 sayılı Kanunun en kapsamlı ve
kanaatimizce en önemli ceza hukuku dışındaki kısmından bahsetmek gerekmektedir. Bu
kanun, aile içi şiddetin engellenmesi ve onarımına ilişkin mekanizmaların çerçevesini
çizerek (8. ve 10. maddeler) değişik cezai olmayan sosyal kontrol şekillerinden
bahsetmektedir: sivil toplum örgütlerine katılma, istatistiki ve araştırmaya yönelik
çalışmalar yürütme, önleme kampanyaları, memurların cinsiyet, ırk ve etnik köken
meselesi üzerine eğitilmesi, okul müfredatında eğitim programlarının tatbik edilmesi.
Kanun kapsamlı ve disiplinler arası kadın koruma merkezlerinin kurulmasını da (35.
madde) cesaretlendirmektedir. Son olarak, önerilen çözümlerden bir tanesi (45. Madde)
saldırganın rehabilitasyona ve yeniden cinsiyet eğitim programına alınmasıdır.
Maria de Penha Kanunun 46. maddesinden sadece dört tanesi cezai nitelik
taşımaktadır. Ne var ki, Kanun, aile içi şiddet tarafından cinsiyet çatışmasına karşılık
olarak hapis cezasına mahkûmiyeti düzenleyerek cezalandırıcı modeli terk etmemiştir24.

21

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.

22

Inter-american Commission on Human Rights, Report 54/2001, Case 12.051 Maria da Penha Maia
Fernandes v. Brasil (http://www.cidh.oas.org/women/Brazil12.051.htm).
23

For an analysis of Law 11.340 Mello (ed.), 2009.

24

Batista, 2009, p. xxi.
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Kanun, ceza üst limitini arttırırken, aynı zamanda alt sınırı aşağıya çekmektedir25. Buna
paralel olarak, kadının şikâyetinden vazgeçmesi için katı şartlar getirmiştir. Mağdur,
böyle bir amaç için özel olarak tayin edilen duruşmada, hâkime şikâyet ulaşmadan önce
vazgeçebilir; savcının duruşması zorunludur (16. madde). Bu hükmün hukuki
incelemesini yaparak bu konuya döneceğiz.
Aile içi şiddet anlayışı açısından 11.340 sayılı Kanun, incelediğimiz gibi, 10.886
sayılı bir önceki Kanunda görmezden gelinen cinsiyet bakış açısını yeniden başlatmıştır.
11.340 sayılı Kanunun 5. maddesi “ kadına karşı aile içi şiddet, cinsiyete dayalı ölüme,
yaralanmaya, fiziksel, cinsel, ya da psikolojik ıstıraba, manevi veya kalıtsal zararlara
neden olan her türlü eylem ya da ihmali içermektedir.“ Aynı maddeye göre, aile içinde ya
da saldırganın mağdur ile birlikte yaşadığı ya da yaşamış olduğu herhangi bir yakın ilişki
açısından bu geçerlidir.
3. 11.340 sayılı Kanunun anayasallık problemi
2006 tarihli 11.340 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, bazı avukatlar ve
hâkimler anayasaya aykırılık iddiasından bulundu. Bu eleştirileri sunacağız.
3.1. Bir önceki yasamanın geçerliliği?
Küçük dava mahkemelerinin aile içi şiddete karşı yetersizliği göz önüne
alındığında, 11.340 sayılı Kanunun 41. maddesi 9.099 sayılı Kanun tarafından getirilen
aile içi şiddet tartışmalarını da kapsayan uzlaşmayı (transação penal) yasaklamıştır. Aile
içi şiddet vakıaları için ceza olarak sadece adli para cezasının uygulanması da
yasaklanmıştır (11.340 sayılı Kanunun 17. maddesi).
Avukatlar, cezasızlaştırılan 9.099 sayılı Kanunun aile içi şiddete karşı
uygulanmamasını eleştirmekte idi. Sav ise, alternatif müeyyidelerin daha verimli
çözümler elde etmeye çalıştığı ve problemin tatbikat kusurları olduğu, özellikle, cinsiyet
probleminin hakimler tarafından görmezden gelindiğini bunun da onların, sorunlara
uygun olmayan çözümler seçmesine neden olması idi (basmakalıp cezalar, zorlama
anlaşmalar).
Rio de Janeiro’nun küçük davalara bakan birinci ve ikinci derece mahkemelerinin
2006’da düzenlenen toplantısında (Juizados Especiais Criminais e Turmas Recursais),
25

Brezilya uygulamasında, hakim genelde cezaya aşağı sınırdan karar verir. 11. 340 sayılı Kanun hapis
cezasının aşağı sınırını 6 aydan 3 aya indirdiği zaman, cezanın üst sınırının 1 yıldan 3 yıla çıkarılması daha
büyük hapis cezalarının uygulamada tatbik edileceği anlamına gelmemekte idi.
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hakimler 9.099 sayılı Kanunun öngördüğü cezadan ari tedbirlerinin tatbiki ihtiyacını
vurgulayarak, 11.340 sayılı Kanunun 41. maddesinin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin
bir anlaşma imzaladı26.
Cezai bakış açısından, cezai müdahalenin azaltılması lehine bir argüman olarak
ikna edici olabilir. Hukuki bakış noktasından ise, akla yatkın değildir. Brezilya Hukukuna
göre, yeni kanun, eğer kanunda açıkça belirtiliyorsa, bir önceki kanun hükmünü ilga
edebilir27. Bu açıdan, 1995 tarihli 9.099 sayılı Kanunun uygulanmasının aile içi şiddet
açısından yasaklanması, yeni 2006 tarihli 11.340 sayılı Kanunun 41. maddesi açıkça
“kadına karşı aile içi veya aile şiddet ile işlenen suçlar için, sağlanan cezaya
bakılmaksızın, 26 Eylül 1995 tarihli 9.099 sayılı Kanun uygulanmaz.” şeklinde bir önceki
düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığı için geçerlidir.
Federal Anayasa’nın 98. maddesinin küçük çaptaki saldırılar için küçük dava
mahkemeleri yetkisini düzenlemiş olduğu savı da (cezai olmayan tedbirlerle) ikna edici
değildir. Bu anlayış, Brezilya ceza hukukunda benzer diğer anlayışlarda olduğu gibi
kanun koyucuya onun tatbikini bırakan, az normatif yoğunlukta karaktere sahiptir (örnek
olarak, “ciddi”, “çirkin”, “zamanaşımına uğramayan” suçlar). Uluslararası eğilimleri
takip eden kanun koyucunun aile içi şiddet problemini önemli olarak ele alması kuvvetli
meşruluğa sahip olup, onun takdir yetkisine bırakılmıştır.
Özetle, yeni kanunun istismar edene daha sert muamele etmesi şüphe götürür bir
ceza politikası tercihidir. Ancak bu, kanunun anayasaya uygunluğunu etkilemez.
3.2 Eşitlik ilkesinin ihlal edilmesi
Bazı mahkemeler 11.340 sayılı Kanunun anayasaya aykırılığını, eşitlik ilkesine
atıfta bulunarak belirtmiştir. Mato Grosso do Sul temyiz mahkemesi, erkeklerin sağlanan
bu koruma kapsamına alınmadığını, bu nedenden ötürü, cinsiyet temelli yasaklanmış
ayrımcılık yapıldığına karar vermiştir. Ayrıca, bu kanunun orantılılık ilkesini de ihlal
ettiği; çünkü, cezaların aile içi şiddet durumu açısından gerekli olandan daha sert olduğu

26

Topics n. 82, 83, 84, 88 and 89, Aviso 43 of 4-9-2006. In: Consolidação dos Enunciados Jurídicos e
Administrativos Criminais em vigor resultantes das Discussões dos Encontros de Juízes de Juizados Especiais
criminais e Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, n. 69, 2006, p. 359
27

1998 tarihli 107 numaralı bütünleyici yasayla değiştirilen Bütünleyici Yasa( Lei Complementar)’ın 9’uncu
maddesi ile sağlanmıştır.
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belirtilmiştir. Minas Gerais temyiz mahkemesinin ayrıca mağdurun sadece kadın
olabilmesinin cinsiyet eşitliğine aykırı olarak değerlendirmiştir28.
Müeyyidelerin orantılılığı ve eşitliğinden, 11.340 sayılı Kanunun hâkime takibatı
askıya almasına ve diğer kişisel zararlar açısından 9.099 sayılı Kanuna göre
uygulanabilen cezadan arındırılmış tedbirlerin uygulanmasına izin vermemesinde olduğu
gibi, aile içi şiddet yoluyla verdiği bedensel zararlar için sanığa nedensizce daha sert
davranıldığı iddia edildiği zaman endişe edilir.
Bu eğilim, bazı mahkemelerce takip edilmiş, diğerleri tarafından ise
sorgulanmıştır29. Anayasaya aykırılık iddialarına karşı aşağıdaki cevaplar verilebilir:
-11.340 sayılı Kanun, erkekleri aile içi şiddetle ilgili cinayetlerde fail
olarak göstermemektedir. Aile ilişkileri çerçevesinde istismara neden olan her bir
bireyi kapsamaktadır. Dünya çapındaki istatistikler ( ve Brezilya’dakiler ) bu
çeşit şiddetin faillerinin çoğunluğunun erkekler olduğunu göstermektedir. Bu
yüzden, Federal Anayasa’ya ( m. 5, 1) dayalı olarak ayrımcı muamele yaratılması
yerinde olmadığı zaman sadece cinsiyet kriterini kullanılmamasını gerektiren
kadın ile erkek arasındaki eşitliğin ihlali söz konusu olmaz.
-11.340 sayılı Kanun, bedensel saldırı ile suçlanan ya da hüküm giymiş
insanlara farklı muamele ederek genel eşitlik ilkesini ( Federal Anayasa’nın eski
5. maddesi) ihlal etmemektedir. Kanun koyucu aile içi şiddeti, bir yabancının
fiziksel tecavüzünden daha kınanır olarak değerlendirmektedir. Bu
değerlendirme, geniş sosyal ve maddi temeli haizdir. Aile içi şiddetin sistemli
hale gelmesi ve bunun kadının sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin ciddi
sonuçları ile bu durum temellendirilmektedir. Özel bir problemin ele alınması,
kanun koyucuyu daha zayıf olan tarafın çıkarlarını temin etmek için özel
mekanizmalar üretme ihtiyacı üzerine kafa yormasına sebep olabilir. Eşitlik eşit
olanların eşit muameleye tabi tutulmasını gerektirir ancak, eşlerine saldıranların
28 28

Court of Appeals of Mato Grosso do Sul, Appeal in strict sense (Recurso em sentido estrito)
2007.023422-4,
judgement
on
26-9-2007
(http://www.tj.ms.gov.br/cposg5/sg/show.do?processo.foro=900&processo.codigo=P00009MDG0000);
Court of Appeals of Minas Gerais, Criminal appeal 1.0672.07.244893-5, judgement on 7-8-2007
(http://www.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_massiva2.jsp). For a detailed analysis, cf. Malosso, 2007, pp. 146152.
29

Cf. the decisions cited in the Complaint by theSupreme Court in the Declarative action of constitutionality
(Ação
declaratória
de
constitucionalidade)
19
(http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/377_PI%20ADC19.pdf, p. 4-12).
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durumu, örnek olarak bir partideki anlaşmazlık sonucu bir kişinin bilinmeyen bir
kişiye saldırması ile eşit değildir.
-Aynı cevap erkeklerin 11.340 sayılı kanun tarafından vesayet altına
alınmaması için de verilebilir. Kanun koyucu, yaygın olan kadınların temel
haklarına tecavüzü kısıtlamak için, kamu politikasını belirleme gücü kapsamında,
tedbirler almıştır. Kadınların erkek şiddetiyle karşı karşıya kalan sosyal olarak
zayıf bir grup olması sorunuyla alenen uğraşan bu kanun meşrudur.
-Cezaların orantısızlığı ikna edici değildir. Vücut bütünlüğüne karşı diğer
suçlar incelendiğinde, aile içi şiddetle bağlantılı olanlar cezalar açısından
Brezilya Ceza Kanununa göre büyük bir tutarsızlık göstermemektedir. Önemli
bedensel zarar (129. madde paragraf 2) 8 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılabilir iken, aile içi şiddette ceza 10 yıl 8 aya kadardır. Basit bir
cinayet 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirken (121. madde), zührevi
hastalıklar bulaştırma tehlikesi (131. madde) 4 yıla kadar cezalandırılabilir.
3.3 Bedensel zarar suçları için ceza davasının (ação penal) niteliği
Söylediğimiz gibi, 11.340 sayılı Kanun bir kadının benzer suçlarda aranmayan
bazı şartlar altında şikâyetten vazgeçmeyi düzenlemektedir. Aile içi şiddet halinde,
vazgeçen bunu “şikâyetin hâkime ulaşmasından evvel bunun için tayin edilen bir
duruşmada yapılması gerekmektedir; savcının duruşması zorunludur.” (16. madde). Bu
standart kanun tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Buna göre, 06-28-2007 tarihinde,
Federal Bölge Temyiz mahkemesi, “11.340/2006 Kanunu tarafından önerilen amaçların
gerçekleştirilmesi yolunda, aile içi şiddetin sınırlanmasına dönüşen kamu menfaati
baskındır.” Böylelikle, mağdurun vazgeçme hakkını kullanmasına engel olmayı tercih
etmiştir30.
Ayrıca, 11.340 sayılı Kanunun, mağdurun temsili şartına bağlanan ceza davasına
(ação penal pùblica condicionada) 12. madde bent 1, 16. madde ve 41. maddelerde izin
vererek kadını yeterli derecede korumadığı da iddia edilmiştir. Bunun çoğu zaman
saldırganı ihbar etmekten korkan kadınlara yetersiz şekilde koruma sağlayacağı
hissedilmiştir. Federal savcılar, ceza davasının mağdurun davasından bağımsız hale
getirilmesini çünkü şarta bağlı ceza davasının verimsiz ve cezasız kalmaya neden olduğu
30

http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgibin/tjcgi1?NXTPGM=jrhtm03&ORIGEM=INTER&PGATU=281472&l=&ID=2197362697&OPT=&DOCN
UM=1.
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savıyla anayasaya aykırılığa
inconstitutuionalidade) açtılar.

ilişkin

doğrudan

dava

(ação

direta

de

Biz, ters bir şekilde, kadının kendi hayatını etkileyen çatışmanın en iyi çözüm
şekline, Devlet’in açıkça ataerkil bir şekilde zorunlu bir müdahalesi olmaksızın, karar
vermesinin onun hakkı olduğunu değerlendirebiliriz.
Her iki tez de hukuki açıdan ikna edici değildir. Ceza davasının mağdurun
namına şart koşulmasını engelleyecek bir anayasal kural mevcut değildir. Bu tercihte
bulunarak kanun koyucu takdir yetkisini kullanmıştır. Karşıt pozisyon sadece, Federal
Anayasa’nın bir kadını kendi isteğine rağmen korumak istediğine ilişkin bir gösterge
olmadığı ve mahkûmiyetin kadının hayatını iyileştirdiğine ilişkin bir delil de bulunmadığı
için ikna edici olmayan sonuca yönelik savlarla (cezasızlık, vazgeçen kadınların yüksek
sayısı) sürdürülebilir.

3.4. Anayasal denetimin sınırları ve Federal Yüksek Mahkemenin cevabı
Tam bir hukuki inceleme yürütmek ve cezaların gerekliliğini ve uygunluğunu
sorgulamak, özellikle istatistiki verileri ve dâhil olanlar, mağdurlar, saldırganlar ve
kanunu uygulayan memurlar ile görüşmeleri kullanarak mümkün olabilir. Böyle bir
inceleme suçların sertliği ile müeyyideler arasındaki orantısızlığın çok sayıdaki örneğini,
bununla birlikte son yıllarda farklı saldırılara özellikle şiddet dâhil olduğunda cezaları
arttırma eğilimini de ortaya çıkaracaktır. Bu, mahkemelerin düzinelerce başka araçlar ve
verimlilik vurgulu acil yasalar hakkında değil, ancak Aile İçi Şiddet Yasasının
orantısızlığı ile ilgili merakını uyandırmıştır. Kadınla ilgisi olmayan kanunlar yerine,
kadının çıkarlarını korumayı amaç edinen bir kanuna karşı çıkma tercihi, kararları
kadınlar aleyhine ayrımcılık yapan Brezilya yargısının ataerkil alışkanlıkları ile
ilişkilendirilebilir31.
Eleştirel düşünceye aldırmadan, anayasaya uygunluk denetiminde, orantısızlık
iddialarının, cezaların uygunluğunu ve suçların ciddiyetini ölçecek açık bir kriter
bulunmadığı zaman, yasamanın karar verme özgürlüğünü (takdir yetkisini)
engellememesi gerektiği kuralı uygulanmaktadır. Çok sert bir denetim, her hakimin neyin
uygun, orantılı, yerli ya da yetersiz olduğuna ilişkin kararının öznelliği ile neticelenir.

31

Sadadell, 2008, pp. 268-275.
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Anayasa’nın yasama eyleminin ya da yasamadan kaçınmanın ödevlerini
düzenlemediği zaman, kanun koyucunun takdirine kalan tercihlerine saygı göstermek
gerekmektedir. Başka türlü, hakim haddinden fazla “aktivist” hale gelir. 11.340 sayılı
Kanunda anayasal normlara mani olmayan takdir yetkisinin örneklerine sahibiz:
-Ceza davasının niteliği ( şarta bağlı ya da mağdurun girişiminden bağımsız );
-Zayıf erkeklerin aile içi şiddetin mağdurları rolüne dahil edilmesi ( ya da
edilmemesi);
-Aile içi şiddetin küçük suçlar kategorisine dahil edilmesi (ya da edilmemesi);
Bu durumlarda, kanun koyucunun karar verdiği andan itibaren anayasal denetime
yer yoktur.
Hukuki görüş ayrılıklarına son vermek amacıyla devlet başkanı, 2007 yılında
Federal Yüksek Mahkemede 11.340 sayılı Kanunun anayasallığına ilişkin açıklayıcı bir
dava (ação direta de constitucionalidade) açtı ve kanunun bölümlerini anayasaya aykırı
olarak ele alan diğer mahkemelerin kararlarının hüküm doğurmasını askıya alınmasını
talep etti. Bir mahkeme emri, bu kararların askıya alınmasını reddetti. Şubat 2012’de
oybirliği ile Yüksek Mahkeme Kanunun 1., 33., ve 41. maddelerinin anayasaya uygun
olduğuna oybirliği ile karar verdi32.
Aynı gün, Yüksek Mahkeme, 4.424 sayılı doğrudan anayasaya aykırılık davasını
(ação direta de inconstitucionalidade) karara bağladı. Dava, gördüğümüz üzere, ceza
davasının şarta bağlı niteliğini ortaya koyan 11.340 sayılı Kanunun 12. maddesinin ilk
paragrafını ve 16. maddesini sorgulamakta idi. Bir karşı oyla birlikte Federal Anayasa
ışığında bu hükümlerin ceza davasının bedensel yaralama suçları ile ilgili olarak
mağdurun girişiminden bağımsız olduğunu ortaya koyduğu dikkate alınmıştır33. Bu şarta
bağlı ceza davasının anayasaya aykırı olduğunun “Anayasa’ya uygun olarak yorum yolu”
altında ilan edilmesidir. Belirttiğimiz üzere, Federal Yüksek Mahkemenin pozisyonunun
anayasal meşruluğu yoktur. Ancak, her durumda, bu, 11.430 sayılı Kanunun anlamını ve
yapısını etkilemeyecek bir değişikliktir.

32

Declarative action of constitutionality (Ação declaratória de constitucionalidade) n. 19 de 2007, rapporteur
Min. Marco Aurélio, judged on 9-2-2012. Karar daha yayınlanmadı.
33

Direct action of unconstitutionality (Ação direta de inconstitucionalidade) n. 4.424 de 2007, rapporteur
Min. Marco Aurélio, judged on 9-2-2012. Karar daha yayınlanmadı.
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4. Sonuç. Ceza Hukukunda sonuçların sosyolojik sorunları ve olası alternatifler
Bu makalenin ilk sonucu, aile içi şiddet konusunda Brezilya’da 2000 yılından itibaren
sık gerçekleştirilen değişikliklerle ilgilidir. İstismara maruz kalan kadınların korunması
için sosyal baskı Kongre’de dile getirilmiş ancak eleştirilere neden olarak ve yeni
değişiklikleri harekete geçirerek önerilen çözümler hiçbir etki doğurmamıştır. Kanunlar
kadına karşı şiddet ve/veya aile içi şiddete ilişkin değişik tanımlar benimsemiş ve çeşitli
çözüm modellerini yürürlüğe sokmuşlardır. Sadece 2006 tarihli 11.340 sayılı Kanun
avukatlar, hakimler ve kamu oyu tarafından iyi tepki alınmıştır34. Yürürlüğe girmesinden
itibaren altı yıl boyunca değişiklik geçirmemiş ve neredeyse bütün yönleri bakımından
Federal Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştır.
Yargısal istatistikler bu kanunun icrası altında şikayetlerde önemli bir artmanın
olduğunu göstermektedir. 2006 yılından 2011 yılına kadar, geçmiş yılların yaklaşık
olarak iki katı miktarda, 700.000 dava açılmıştır35. Devlet Başkanı Dilma Rousseff, 2012
Ağustos’unda 11. 340 sayılı Kanunun Brezilya’yı daha adil ve daha eşitlikçi bir ülke
haline getirdiğini belirtmiştir36.
Bu kanun adalete erişimi kolaylaştırabilirdi ancak mahkumiyet sayısı (ki oldukça az
olmalıdır) hakkındaki istatistikleri bilmemekteyiz. Kadınların güvenliği ve yaşama
şartlarındaki iyileşmeye ilişkin ya da suçlanan ya da hüküm giyenlerin tekrardan suça
karışmalarına ilişkin olarak da istatistikler bulunmamaktadır. Bu şekilde kesin sonuçlara
ilişkin delillere sahip olmaksızın, bu kanunun sonuçlarını kutlamak için bir neden
bulunmamaktadır.
Genel bir analiz için, aile içi şiddet sorunlarının, belirttiğimiz üzere belirlenmesi
açısından önemli olan mağdurların37 ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate almak
gerekmektedir. Şiddet mağduru kadınların neden onları istismar edenlerle yaşamak
istediklerine ilişkin en az üç tane neden38 bulunmaktadır:
-çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterliliğe sahip olmama korkusu;
34

For instance, Mello (ed.), 2009.

35

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/images/stories/PDF/noticias2012/viol/cnj25042012_procedimentos
instauradospelalmpenhacresceram.pdf.
36

Newspaper Estado de São Paulo, 7-8-2012.

37

Mahoney, 1994.

38

Mahoney, 1994, p. 73.
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-devam eden şiddet tecrübesinden kaynaklanan pasiflik ve depresyon;
-şiddet faili partnerleri terk etmeleri hainde, daha fazla acı çekme ve ölüm riski
korkusu.
Bazı durumlarda, saldırganla olan duygusal bağlar da belirleyicidir. Kadının ataerkil
kültüre dahil olması, erkeğin sağlayıcı ve otorite uygulaması gerektiği ve bundan dolayı
boyun eğme yükümlülüğünü doğduğunun kabul edilmesini gerektirmektedir. Elbette, bu
ataerkil düşünce günümüzde, fiziksel şiddeti temellendirmez ancak aile içi şiddet alanında
son yıllarda yoğun yasama faaliyetini açıklar.
Bu faktörlerden hiçbir tanesi cezai müdahaleler tarafından dikkate alınmaz. Kadın
ilişkisini sona erdirmeye karar verse dahi, istismar edene karşı uygulanan cezai müeyyide,
kadına yeni hayat planlamasında yardım etmeyerek ve daha iyi bir güvenlik sağlamayarak
öç alma aşamasını aşmaz. Ayrılmaya karar veren kadın, en az şiddetli şekilde çatışmayı
geride bırakmayı ve potansiyel saldırgan eski partnerini kışkırtabilecek duruşmaları
engellemeyi tercih etmektedir.
Bu istekleri, saldırganların ideolojilerini mağdurlara kabul ettiren ataerkil kültürün
sonucu olarak analiz etsek bile, mağdur olan kadın tarafından iletilen talebin basit
olduğunu görmezden gelemeyiz: genelde, o partnerinin saldırganlığı bırakmasını
istemektedir ve bu cezanın onun davranışını değiştirmeyeceğini bilerek, onun
cezalandırılmasını istememektedir.
Feminist çalışmalar, her ne kadar hakim görüş aile içi şiddeti çiftlerin ya da
erkeklerin ”hastalıklarına” atfedilen izole bir sapma şeklinde olsa da, aile içi şiddetin göz
dağı verilerek ve cezalandırma yoluyla kadının kontrol edilmesine ilişkin sistematik
olarak kullanılan bir araç olarak görmektedir39. Tamamen cezalardan vazgeçmeksizin
uygulanacak eğitsel süreçler, itaat- itaatsizlik- ceza silsilesinden ayrı tutan stratejileri
geliştirir. Düşünme, farkındalık ve kendini tanıma süreçleri ile her hata için onları
muhakkak cezalandırmayan davranış kültürel kalıbının değişmesine izin verir. Eğitim
çabuk çözümler önermez, ancak tatminkâr ve kalıcı çözümler üretmeye elverişli tek
yoldur.
Kaynakça

39

Edwards, 1994, p. 26; Mahoney, 1994, p. 60-65; Fineman, Mykitiuk, 1994, p. 11-35.
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I. Violence against women in statistics

Before entering into details about the legal framework concerning violence against
women, it has however to be mentioned that there are no specific categories of
substantive criminal law on violence against women or domestic violence. Consequently,
no proper statistical categories exist to cover these phenomena, that is why a deeper
statistical analysis and case survey is necessary in order to draft a rough estimation on
violence against women.
The criminal statistics of Hungary is based on the Unified Criminal Statistics of the
Investigation Authorities and the Prosecution Service (Egységes Nyomozóhatósági és
Ügyészségi Bűnügyi Statisztika, ENYÜBS), which has operated without interruption since
its establishment in 1964. The statistics, including a separate victim survey, are annually
published in book form by the General Public Prosecutor’s Office in cooperation with the
Ministry of Justice and Police, and the majority of data is also available online.1 A
specific annual victim survey in the framework of criminal statistics has been carried out
only since 1993, that is, violence against women cannot be examined within the range of
registered criminality prior to that year. Regarding domestic violence, an extreme high
prevalence of latency has to be kept in mind.

1

Under <http://crimestat.b-m.hu> (official statistical website of the Home Secretary of Hungary).
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The largest empirical research on domestic violence has been carried out by the National
Institute of Criminology being part of the General Public Prosecutor’s Office and
published in 2005.2 On the one hand, the statistical data gained and published by the
ENYÜBS were analysed regarding the years 1997 to 2002,3 on the other hand, court files
of nearly 1500 criminal matters were examined.4 The most important figures of these
surveys can be summarised as follows:
- between 1997 and 2002, the number of (not only violent) offences committed against
women has decreased by ca. 20 per cent (1997: 110.000; 2002: 86.000 criminal
offences);
- 5 to 6 per cent of all perpetrators committed a criminal offence against a family member
(in a broad sense); the victims in 45 per cent of these cases were the perpetrator’s recent
or former spouse or cohabitee, their significant majority were women;
- the relative numbers show a worse situation concerning the criminal offences against
the person (under Chapter XII of Hungarian Criminal Code: criminal offences against life
and limb, against the personal freedom and dignity of a person) compared to the relative
numbers of registered total criminality mentioned above: 25 per cent of the offences
against the person were intra-family committed;
- the proportion of female victims is even higher concerning the most serious offence, that
is, homicide: nearly 50 per cent of homicide were intra-family committed, 35 per cent of
the victims were women (ca. 50 persons a year);
- ca. 50 male perpetrators commit homicide against a female victim a year;
- a major latency has to be expected in case of battery causing serious bodily harm: only
1/3 part of the registered offences were committed against a family member, however, ca.
80 per cent of the registered offences were committed against recent or former female
spouse or cohabitee;
2

VIRÁG, György (ed.): Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata [Family terror.
Criminological survey on domestic violence]. Budapest, 2005. p. 1-276.
3

WINDT, Szandra: A családon belüli erőszak statisztikai jellemzői – az 1997 és 2002 között ismertté vált
bűncselekmények kriminálstatisztikai elemzése [Statistical features of domestic violence – statistical analysis
of criminal offences registered between 1997 and 2002]. In: Virág, György (ed.) Fn. 2, p. 136-151.
4

FEHÉR, Lenke: A nők sérelmére elkövetett családon belüli erőszak empirikus vizsgálata [Empirical analysis
on domestic violence against women]. In: Virág, György (ed.) Fn. 2, p. 171-191.
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- 20 to 30 per cent of registered sexual offences including violence were committed
against recent or former female spouse or cohabitee (ca. 50 persons a year).

The Resolution of the Parliament Nr. 115/2003 (X. 28.) about the national crime
prevention strategy took the numbers cited above into account when initiating effective
legislative measures against domestic violence.

II. The legal background of domestic violence against women
In Hungary, a very complex legal material applies to the phenomenon domestic violence
against women. Its complexity follows inter alia from the fact that no specific law exist
on this subject and many “common” statutes from the field of substantive criminal law,
criminal proceedings, administrative law or civil proceedings have to deal with these
phenomena. These legal norms are in some respects contradictory and not sufficient,
which, in many cases, makes the authorities difficult to apply them effectively. The
Hungarian legislature has taken the concept of a gender-neutral regulation as a basis and
started to move only slowly towards a specific legal apperception of domestic violence.5
The Government and the Parliament expressed its motivation for an effective prevention
of domestic violence in the following legal instruments:
- Government Resolution 2174/1997. (IV. 26.) on the necessity of an action program to
tackle domestic violence;
- Parliament Resolution 45/2003. (IV. 16.) on developing a national strategy for the
prevention and efficient handling of domestic violence;
- Parliament Resolution 115/2003. (X. 28.) on the National Strategy of Social Crime
Prevention, where one of the priorities is the prevention of domestic violence.

II.1. Substantive criminal law
There is no specific approach to violence against women or domestic violence in
Hungarian substantive criminal law, no specific statutory definitions exist on domestic

5

The gender neutral approach means that not only violence against women but also that against male and
infant victims is covered by the terminus domestic violence.
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violence.6 Thus, at about 30 statutory definitions of criminal offences against
heterogeneous legally protected interests can apply in case of violence against women. 7
The criminal offence of harassment (stalking) under Art. 176/A CC were introduced in
2009, aiming at a more effective protection of the private sphere of a person and being
particularly relevant in intra-family relations. Committing harassment against recent or
former spouse of cohabitee constitutes a qualified type of the offence.

II. 2. Criminal procedural law
Like substantive criminal law, either criminal procedural law has no specific legal
provisions on domestic violence. General rules of witness protection (Arts 95-98/A Code
on Criminal Proceedings) have to be applied and a restraining order can be made, the
latter being a coercive measure under Arts 138/A-139 CCP introduced in 2006. The main
features of the restraining order are as follows:
- it shall be ordered only and exclusively in the course of the criminal proceedings and
only after the general questioning of the suspect;
- it shall be ordered by the court (by the investigation judge prior to the filing of the
indictment) on the proposal of the public prosecutor or the victim;
- its duration may be between 10 and 60 days (originally between 10 and 30 days);
- in case of the defendant’s violating the restraining order, a pre-trial detention can be
ordered or a disciplinary penalty can be applied against him/her.

6

This has been intensively criticised by women’s rights activists for a long time. E.g. SPRONZ, Júlia: Caught
up in law. In: WIRTH, Judit (ed.): System failure. Male violence against women and children as treated by the
legal system in Hungary today. NANE Women’s Rights Association – PATENT Association against
Patriarchy. Budapest, 2011. p. 6-7.
7

Offences such as homicide (both qualified and privileged types), complicity to suicide, battery, illegal
abortion, failure to care, coercion, trespassing, harassment, violation of personal freedom, kidnapping,
violation of privacy, violation of the privacy of correspondence, defamation, slander, rape and sexual assault,
pandering, complicity to prostitution, living on earnings of a prostitute etc. On a classified presentation of the
relevant criminal offences see ALFÖLDI, Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak és a magyar büntetőjog.
JURA 2/2011. p. 152.
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Despite the restraining order’s being applied in more cases year after year, it has proven
to be completely unsuitable to effectively and early protect victims of domestic violence.8

II. 3. Administrative and police law
II. 3. 1. Preventive restraining order applicable in case of violence among relatives
Since the restraining order under the criminal proceedings being unsuitable for preventive
aims, a new Act on the preventive restraining order applicable in case of violence among
relatives has been introduced in order to provide the possibility of prevention by means
of administrative law(Act LXXIII of 2009). It has to be emphasized that this statute is the
first legal norm in Hungary, the primary and specific subject of which is domestic
violence. This Act constitutes a signalizing institutional system on the one hand, and
provides detailed rules for preventive restraining orders on the other. It has to be
emphasized that the application of the preventive restraining order does not require the
(former) institution of a criminal procedure.
The signalizing system is based on the listed institutions’ duty to report to the
coordinative organization (the guardian authority) each case where they detect the danger
of domestic violence. Both judicial and social as well as educational institutions are
involved in the signalizing system.9
There are two types of the restraining order:
1. The temporary preventive restraining order has ex officio or on the proposal of the
affected to be ordered by the police for a maximum of 72 hours.10
2. The preventive restraining order can be made by the court for a maximum of 30 days.

8

2006: 24 cases; 2007: 114 cases; 2008: 157; 2009: 243 cases. On a detailed analysis of restraining order and
its unsuitable applicability see KAPOSSYNÉ, Czene Magdolna: Two years of the restraining order in the
practice of Hungarian courts. In: WIRTH, Judit (ed.) Fn. 6. p. 59-73.
9

The institutions enumerated in Art. 2 par. 1 of this Act are as follows: health care services, personal care
services, institutes of public education, the guardian authority, the police, the public prosecutor’s office, the
court, the probation service, the victim support service, refugee services, foundations and NGO-s.
10

This period of time corresponds to the duration of arrest in criminal proceedings; 72 hours constitutes the
upper limit for a period during which a person can be deprived of liberty without a judicial order, only upon a
police measure.
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The violation of both kinds of the orders mentioned above constitutes a petty offence
under administrative law and can be punished with confinement or fine.11

Although more than 1400 courts decisions were made on either the application or nonapplication of the preventive restraining order in 2010, judges express severe critics on
the legal regulation for its being unclear, not properly determined and fragmentary.12
II. 3. 2. Special Instruction of the High Commissioner of the Hungarian National Police
As seen above, neither substantive nor procedural criminal law has a specific approach to
violence against women. The special focus on this phenomenon has started to occur on
the level of administrative and police law. In this respect, the Instruction of the High
Commissioner of the Hungarian National Police 32/2007 (OT 26.) ORFK on carrying out
of tasks connected to the management of domestic violence and to the protection of the
minors shall be mentioned. This instruction exclusively lists the criminal offences under
the Criminal Code that have to be regarded as various forms of domestic violence, and
provide the tasks the police have to fulfil both for the prevention and for the managing of
domestic violence cases.

II. 3. 3. The Victim Support Service
The Victim Support Service is a part of the Office of Justice (located in each counties of
Hungary) and carries out the tasks laid down by the Act CXXXV of 2005 on the support
and state compensation of crime victims. The Service provides 1) information and advice,
2) the so-called victim support services (instant monetary aid, facilitation of the
protection of the victim’s interest, legal aid) and 3) state compensation. These general
services are available also for female victims of violence.

11

Art. 168 of the Act Nr. II of 2012 on the petty offences.

12

E.g. the explanatory definitions of the ’relatives’ or ’violence’ under the Act are held for insufficient
(former cohabitees are not covered by the regulation), while the behavioural rules to be laid down by the
court are regarded as unfair and discriminative. On the relevant statement of the civil boards of the courts see
BH 6/2010, Forum (Journal of the Supreme Court of Hungary). On an analysis of the provisions see GERÉBY,
Zsuzsanna: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, avagy egy jogszabály “sötét
oldala” bírói szemszögből [On the restraining order applicable in case of domestic violence – the “dark side”
of a statute from the perspective of a judge]. Családi jog 4/2010. p. 6-11.
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III. Problems and difficulties
The problems and difficulties about the prevention and the managing of domestic
violence against women in Hungary can be lead back on the contradictoriness of legal
provisions as well as the attitude of competent authorities. These issues will also be
addressed in the country report.
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1. İstatistiklerde Kadına Karşı Şiddet
Kadına karşı şiddetle ilgili yasal çerçeve detaylarına girmeden önce şunu belirtmek
gerekir ki maddi ceza hukukunda kadına karşı şiddet ya da aile içi şiddetle ilgili hiçbir
özel düzenleme yoktur. Binaenaleyh, bu olguları kapsayan uygun istatistiksel kategoriler
de bulunmamaktadır, bundan dolayıdır ki kadına karşı şiddet üzerine kabaca bir tahmin
taslağı için daha derin istatistiksel analiz ve olay araştırması yapmak gerekmektedir.
Macaristan cezai istatistikleri, kuruluş yılı olan 1964’den beri kesintisiz çalışan
Araştırma Otoriteleri ve Adli Takibat Servisi’nin Birleştirilmiş Cezai İstatistikleri’ne
(Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika, ENYÜBS) dayanır. Ferdi
mağduriyet araştırmasını da içeren istatistikler yıllık olarak Cumhuriyet Savcılığı’nın
Adalet ve Emniyet Bakanlığı işbirliği ile kitap şeklinde basılır ve verinin büyük bir
kısmına internet üzerinden ulaşılabilir1. Özel yıllık mağdur araştırması cezai istatistikler
çerçevesinde yalnızca 1993’ten beri uygulanmaktadır, bu da demek oluyor ki bu yıldan
önceki kayıtlı suçluluk kapsamında kadına karşı şiddet incelenememektedir. Aile içi
şiddete ilişkin gizliliğin aşırı yüksek olarak hüküm sürdüğü akılda tutulmalıdır. Aile içi
şiddet üzerine en geniş deneysel araştırma 2005 yılında Cumhuriyet Savcılığı’nın bir

1

<http://crimestat.b-m.hu> (Macaristan İçişleri Bakanlığı resmi istatistiksel sitesi).
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birimi olan Ulusal Suçbilim Enstitüsü tarafından yapıldı2. Bir yandan ENYÜBS
tarafından elde edilen ve basılan 1997 den 20023 yıllarına kadar olan istatistiksel veri
analiz edildi, diğer yandan mahkeme dosyaları yaklaşık olarak 1,500 ceza davası
incelendi4. Bu araştırmaların en önemli figürleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
-

-

-

-

-

1997 ile 2002 arasında kadınlara karşı işlenen suç (sadece şiddet değil) yaklaşık
yüzde yirmi oranında azaldı (1997: 110.000; 2002: 86.000 cezai suç);
Tüm failler arasından yüzde beş ila altısı suçu aile üyelerine karşı işledi (geniş
anlamda); bu olaylarda mağdurların yüzde kırk beşi failin şu anki ya da önceki
eşi ve mağdurların büyük çoğunluğu kadınlardı;
Üstte bahsedilen toplam kayıtlı suçların oransal sayıları karşılaştırıldığında
oransal sayılar insana karşı işlenen cezai suçlarla ilgili daha kötü bir durumu
gösteriyor (Macar Ceza Kanunu XII. Bölüm altında: hayatiyete karşı cezai suçlar,
kişisel özgürlükler ve haysiyete karşı): kişilere karşı işlenen suçların yüzde yirmi
beşi aile içinde işlendi;
En ciddi suçlarda kadın mağdurların oranı daha yüksek, cinayet: cinayetlerin
yaklaşık yüzde ellisi aile içinde işlendi, kurbanların yüzde otuz beşi kadın (yılda
yaklaşık 50 insan);
Yılda yaklaşık 50 erkek fail kadın mağdurlara karşı cinayet işliyor;
Vücuda ciddi zarar veren kasten yaralama fillerinde büyük bir gizlilik olduğu
düşünülmeli: kayıtlı suçların sadece 1/3 lük kısmı bir aile üyesine karşı işlendi,
bununla birlikte kayıtlı suçların yaklaşık yüzde sekseni şu anki ya da önceki
kadın eşlere karşı işlendi;
Şiddet de içeren kayıtlı cinsel suçların yüzde yirmi ila otuzu şu anki ya da önceki
kadın eşlere karşı işlendi (yılda yaklaşık 50 insan )

2

VİRÁG, György (ed.): Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata [Aile terörü. Aile içi
şiddet üzerine kriminolojik bir araştırma]. Budapest, 2005. p. 1-276.
3

WİNDT, Szandra: A családon belüli erőszak statisztikai jellemzői – az 1997 és 2002 között ismertté vált
bűncselekmények kriminálstatisztikai elemzése [Aile içi şiddetin istatistiksel özellikleri – 1997 ile 2002
arasındaki kayıtlı suçların istatistiksel analizi]. In: Virág, György (ed.) Fn. 2, p. 136-151.
4

FEHÉR, Lenke: A nők sérelmére elkövetett családon belüli erőszak empirikus vizsgálata [Kadına karşı aile
içi şiddetin deneysel analizi]. In: Virág, György (ed.) Fn. 2, p. 171-191.
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115/2003 (X. 28.) numaralı Parlamento Kararı ile ulusal suç önleme stratejisi üstte
bahsedilen sayıları dikkate alarak aile içi şiddete karşı etkili yasal önlemler başlatılmıştır.
II. Kadına yönelik aile içi şiddetin yasal zemini
Macaristan da, kadına yönelik aile içi şiddet konusundaki yasal düzenlemeler çok
karışıktır. Bu karışıklığı, bu konuda özel bir kanun olmamasının yanında maddi ceza
hukukunda birçok ortak hükmün bulunması izlemekte, cezai tatbikat, idare hukuku ya da
hukuk davaları bu konuyla uğraşmak zorunda kalabilmektedir. Bu yasal normlar, birçok
olayda yetkilileri etkili bir çalışma yapmak için çelişkili ve zor duruma sokarlar. Macar
Meclisi bu konuda temel bir cinsiyet ayırımı tüzüğü çıkartmış, aile içi şiddet kavramı
yavaş belirli bir hukuki kavrama doğru hareket etmeye başlamıştır5. Hükümet ve
Parlamento aile içi şiddetin daha etkili ve başarılı bir şekilde önlenebilmesi için aşağıdaki
yasal düzenlemelere vurgu yapmıştır:
-

Hükümet kararı 2174/ 1997.(IV.26). Aile içi şiddetle mücadele için yasal bir
eylem planının gerekliliği;
Parlamento kararı 45/2003.(IV.16). Aile içi şiddetin önlenmesi ve verimli
olabilmesi için ulusal strateji geliştirilmesi
Parlamento kararı 115/ 2003. ( X.28). Aile içi şiddetin önlenmesinde
önceliklerden biri sosyal suç önleme ulusal stratejisi.

II. 1. Maddi Ceza Hukuku
Macar maddi ceza hukukunda kadına karşı şiddet veya aile içi şiddet konusunda özel
bir yaklaşım da özel bir yasal tanım da bulunmamaktadır6. Bu yüzden bu konudaki
hukuki değeri ihlal eden ve ceza incelemesi gerektiren otuza yakın yasal düzenlemeyi
kadına karşı şiddet olaylarına uygulayabilirsiniz7. Bir kişinin özel hayatında daha etkili

5

Cinsiyet ayırımı yaklaşımı sadece kadınlara yönelik şiddet değil, ayrıca erkek ce çocuk mağdurlara karşı
yapılan şiddeti da kapsamaktadır.
6

Bu uzun bir süre kadın aktivistler tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. E.g. SPRONZ, Júlia: Hukuka
kendimi kaptırdım. In: WİRTH, Judit (ed.): Sistem başarısız. Bu gün Macaristanda kadın ve çocuklar hukuk
sistemi tarafından şiddet görüyor. NANE Kadın Hakları Derneği- PATENT Ataerklik karşıtı derneği.
Budapest, 2011. p. 6-7.
7

Örneğin adam öldürme suçu (nitelikli ve ayrıcalıklı iki türü), intihara yönlendirme, cismani şiddet, yasadışı
kürtaj, bakım denetim yükümlülüğünün ihmali, tehdit, hakkı olmayan yere tecavüz, taciz, vücut
dokunulmazlığının ihlali, adam kaçırma, özel hayatın gizliğini ihlal, haberleşme gizliliğini ihlal, hakaret,
iftira, tecavüz ve cinsel daldırı, fuhuşa teşvik, fuhuşa zorlama, fuhuştan geçimini temin, v.s. ilgili suçları
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korunmasını amaçlayan ve özellikle aile içi ilişkilerle ilgili olan taciz suçu (takipçi
tacizci) ile ilgili düzenleme 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Aynı evde birlikte yaşayan
yeni ve eski eşe karşı taciz, suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.
II. 2. Ceza Muhakemesi Hukuku
Maddi Ceza hukukunda olduğu gibi Ceza Muhakemesi hukukunda da özel yasal
düzenlemeler bulunmamaktadır. Tanıkların korunması ile ilgili hükümler (Arts 95-98/A
Ceza Muhakemesi Kanunu), uygulanabilir bir yasaklama emrinin zorunluluğu ve ikincisi
zorlayıcı bir tedbir olması. Arts 138/A-139 CCP 2006 da yürürlüğe girdi. Yasaklama
emrinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:
-

Cezai tatbikat sırasında ve sadece şüphelinin sorgulanmasından sonra şahsi olarak
verilmelidir.
Kovuşturmayı yürüten savcının veya mağdurun talebi üzerine davaya bakan
mahkeme tarafından verilir.
Süresi 10 ila 60 gün arasında olabilir (orijinal hali 10- 30 gün arasıdır).
Yasaklama emrini ihlal eden kişi hakkında tutuklama kararı ya da disiplin cezası
verilebilir.

Yasaklama emrinin çoğu olayda yıllarca uygulanmasına rağmen, aile içi şiddet
mağdurlarını erkenden ve daha etkili biçimde koruduğu ispatlanmıştır8.
II. 3. İdare Hukuku ve Kolluk Hukuku
II. 3. 1 Akrabalar arasındaki şiddet olaylarında uygulanabilir önleyici yasaklama emri
Cezai tatbikat sırasında önleyici yasaklama emri elverişsiz kaldığından dolayı, akrabalar
arasındaki şiddet olaylarını idare hukuku yoluyla önleme olasılığını sağlamak amacıyla,
yeni bir düzenleme getirilmiştir (ACT LXXIII of 2009). Bu düzenlemenin
Macaristan’daki aile içi şiddet konusunda ilk ve belirleyici bir düzenleme olduğunu
vurgulamak gerekir. Bu yasal düzenleme bir yandan sistemin kurumsallaştığının bir
sinyaliyken, diğer tarftan da önleyici tedbirler açısından daha detaylı düzenlemeler

ayrıntılı şekilde görmek için bknz. ALFÖLDİ, Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak és a magyar büntetőjog.
JURA 2/2011. p. 152.
8

2006: 24 dava; 2007: 114 dava; 2008: 157 dava; 2009: 243 dava. Bir yasaklama emrinin ayrıntılı analizini
ve uygulanabilirliğini ayrıntılı olarak incelemek için bakınız : KAPOSSYNÉ, Czene Magdolna. Macar
mahkemelirinin yasaklama emrinin iki yılı. In: WİRTH, Judit (ed.) Fn. 6. p. 59-73.
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getirmektedir. Bu önleyici yasaklama emri uygulamasının bir ceza muhakemesi
uygulamasını gerektirmeyecek bir kurum olduğunu da vurgulamak gerekir.
Sistemin yürümesi, belirtilen kurumların her davada aile içi şiddetin tehlikesini (yetkili
kurumlara) bildirmelerine ve eşgüdümlü çalışarak görevlerini yapmalarına bağlıdır. Bu
sistem yargıyı ve sosyal kurumları ilgilendirdiği gibi eğitim kurumlarını da ilgilendiren
bir sistemdir9.
İki tür yasaklama emri bulunmaktadır:
1. Geçici önleyici yasaklama emri, resen veya mağdurun talebi üzerine polis tarafından
düzenlenen ve en fazla 72 saat süren10.
2. Önleyici yasaklama emri en fazla 30 güne kadar ve mahkeme tarafından verilebilir.
Yukarıdaki emirlerin ihlali adi bir suç oluşturursa, kişi idare hukuku alanında hapis veya
adli para ceza ile cezalandırılır.
2010 yılında 1400 den fazla mahkeme kararının önleyici yasaklama emrini
uygulamasına veya uygulama dışında yapılmış olmasına rağmen, hâkimler, yasal
düzenlemenin belirsiz olduğu, doğru olarak karar verilmediği ve eksik kaldığından bu
düzenlemeyi eleştirmektedir11.
II. 3. 2. Macar Ulusal Polis Yüksek Komiserinin Özel Talimatı
Yukarıda da görüldüğü üzere maddi ceza hukukunun da ceza muhakemesi hukukunun
da kadınlara karşı şiddet konusunda özel bir yaklaşımı bulunmamaktadır. Bu konu
9

Kurumlar belirtilmiştir. İn Art 2par. 1 bu kanun aşağıdaki gibidir: sağlık hizmetleri, kişisel bakım
hizmetleri, halk eğitim kurumları, yetkili temsilciler, denetimli serbestlik hizmeti, mağdur destek hizmeti,
mülteci hizmeti kurumları,

10

Bu süre ceza davalarında tutukluluk süresine tekabul etmektedir.;72 saat bir mahkeme emri olmaksızın
polis marifetiyle bir kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının üst sınırını oluşturmaktadır.
11

Örneğin, yasada açıklayıcı tanımlar, akraba ya da şiddet tanımları yetersiz kalmaktadır, ayrıca mahkeme
tarafından belirlenen yasaklar ve tedbirler yetersiz ve haksız kalmaktadır. Mahkemelerin sivil panolarını
görmek için bakınız BH 6/2010, Forum (Journal of the Supreme Court of Hungary), hükümlerin analizi için
bakınız, GERÉBY, Zsuzsanna, : A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, avagy egy
jogszabály “sötét oldala” bírói szemszögből [On the restraining order applicable in case of domestic violence
– the “dark side” of a statute from the perspective of a judge]. Családi jog 4/2010. p. 6-11.
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üzerine özel olarak idari ve polis yasaları düzeyinde yoğunlaşmaya başlandı. Bu
bağlamda Macar Ulusal Polis Yüksek Komiserliği Talimatı (32/2007 OT 26) ORFK aile
içi şiddetin yönetimi ve küçüklerin korunmasına bağlı görevlerin yürütülmesini icra
etmektedir. Bu talimat, ceza kanununca suç sayılan ve aile içi şiddetin değişik türleri
olarak sayılabilecek suçları listelemekte, aile içi şiddetin önlenmesi ve yönetilmesi için
kolluğa bazı yükümlülükler getirmektedir.
II. 3. 3. Mağdur Destek Hizmeti
Mağdur Destek Hizmeti adli kolluğun bir parçası olan (Macaristan’ın her bölgesinde
bulunan) ve kanun tarafından belirtilen görevleri yerine getirmektedir (Act CXXXV, suç
mağdurlarının desteklenmesi ve tazminat). Şu hizmetleri sağlamaktadır; 1) bilgi ve
tavsiye, 2) mağdur destek hizmetleri (anında para yardımı, mağdurun korunmasının
sağlanması, adli yardım) ve 3) devlet tazminatı. Bu genel hizmetler şiddete maruz kalan
kadınlar için de mevcuttur.
III. Sorunlar ve Zorluklar
Macaristan’da kadına karşı şiddet ve aile içi sorunlar yasal hükümlerin çelişmesi yanı sıra
yetkili makamların geri tutumu neden olabilir. Bu konular ülke raporunda ele alınacaktır.
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Violence against women is a widely prevalent problem. It reflects the status of
women in any country. The statistics provided by the National Crime Records
Bureau for 2012 gives us a picture of the kind of crimes and rate of crimes against
women in India today. All forms of violence against women is prevalent in India
– sexual harassment, domestic violence, acid attacks, honor killings, sex selective
abortion, trafficking for prostitution etc. Violence against women prevents
women from accessing the opportunities that the Constitution provides to women.

The Indian Constitution guarantees equality and there are even special provisions
under the Constitutions which makes it possible for the Government to enact new
laws specifically for the protection of women, to make reservations and
implement special programmes for women in order to help change their status.
As recently as 2005 The Protection of Women from Domestic Violence Act was
enacted by Parliament to provide in one law both civil and criminal remedies to
one of the most pervasive forms of violence against women.
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Many amendments were made to the criminal law (Indian Penal Code) in the
1980’s in order to address other specific forms of violence against women in India
– S. 304B to address the issue of death of women as result of dowry related
harassment, S. 498A to address the issue of violence against women, both
physical and mental, etc. Currently the Government is considering amending the
Criminal Law once again in order to deal comprehensively with sexual assault of
women. In addition to the Legislature the Supreme Court of India has through its
many judgments interpreted the existing legal provisions in such a way as to
ensure more effective legal response to various kinds of violence against women.
One of the land mark cases in this regard is the Vishaka & Others v. State of
Rajasthan & Others 1997 through which women in the workplace have been
provided a remedy against sexual harassment at the work place.
In spite of these and other legal responses the crime rates against women has not
come down neither has there been any change in the status of women. The falling
sex ratio, the increasing rates of sex selective abortions, rapes all point to the fact
that women’s lives are valued little or nothing in India. India has one of the
highest maternal mortality rates in the world.
Given these facts it is important to go beyond the law to find remedies for the
prevalence of violence against women in the society. Increasing education and
employment opportunities for women is not enough either. There is the need for a
fundamental change in the way we perceive girls and women in our society.
Unless we stop seeing them as commodities to be owned, exchanged or sold the
status of women will not change. We need fundamental changes in the attitudes
which are inculcated through our families, educational systems, the media etc.
We need a multipronged approach to transform our society so that women will be
able to live a life not only free from violence but even from the fear of violence.
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Kadına karşı şiddet her ülkede kadınların statüsünü etkileyen oldukça yaygın bir
problemdir. Ulusal Suç Kayıtları Bürosu’nun 2012 yılı için hazırladığı istatistikler, bugün
Hindistan’da kadına karşı işlenen suçların türleri ve oranlarıyla ilgili bir tablo
çizmektedir. Cinsel taciz, aile içi şiddet, asit saldırıları, namus cinayetleri, cinsiyet
nedeniyle kürtaj, fuhuş için kadın ticareti gibi kadına karşı şiddetin her türlüsü
Hindistan’da yaygındır. Öyle ki; kadına karşı şiddet, kadınların Anayasa’da kendilerine
sağlanan fırsatlardan yararlanmalarının önüne geçmektedir.
Hindistan Anayasası kadın ve erkek eşitliğini güvence altına almaktadır. Hatta
Anayasa’da Hükümetin özellikle kadınları korumak ve statülerinin değişmesine yardımcı
olmak amacıyla özel programlar uygulanmasını sağlayan yeni kanunlar çıkarmasını
mümkün hale getiren özel hükümler yer almaktadır. Daha 2005 yılında Parlamento
tarafından, kadına karşı şiddetin en yaygın türlerinden biri için hem hukuki hem de cezai
çözümler sağlayan “Kadının Aile İçi Şiddetten Korunması Hakkında Kanun”
çıkarılmıştır.

1

Profesör, Ulusal Hukuk Okulu, Hindistan Üniversitesi.

2

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı.
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Hindistan’da 1980’lerde Ceza Kanunu (Hindistan Ceza Kanunu)’na, kadına karşı şiddetin
diğer bazı türlerinin üzerine eğilen birçok ekleme yapılmıştır. Çeyizle ilgili taciz
sonucunda gerçekleşen kadın ölümleriyle ilgili 304B maddesi, kadına karşı hem zihinsel
hem de fiziksel şiddet sorunuyla ilgili 498A maddesi gibi. Bu günlerde Hükümet
kadınlara yönelik cinsel saldırıyla kapsamlı bir şekilde mücadele etmek amacıyla Ceza
Kanunu’na bir kez daha ekleme yapmayı planlamaktadır. Kanun koyucunun yanı sıra
Hindistan Yüksek Mahkemesi de, verdiği birçok karar yoluyla, kadına karşı şiddetin
çeşitli türlerine daha etkili yasal çözümler sağlayacak yönde mevcut kanuni hükümleri
yorumlamıştır. Bu bağlamda öne çıkan kararlardan biri de 1997 yılında verilen, çalışan
kadınlara işyerinde cinsel tacize karşı çözüm sağlayan “Vishaka ve diğerleri, Rajasthan
Devleti ve diğerlerine” karşı kararıdır.
Ancak, tüm bunlara ve diğer yasal müdahalelere rağmen kadınların statüsünde bir
değişiklik olmadığı gibi kadına karşı işlenen suç oranlarında da bir azalma meydana
gelmemiştir. Cinsiyet oranındaki azalış, cinsiyet nedeniyle kürtaj oranlarındaki artış,
tecavüzler, Hindistan’da kadınların yaşamlarının yok denecek kadar az bir değere sahip
olduğunu gösteren gerçeklerdir. Hindistan, dünyada doğumda anne ölüm oranlarının en
fazla olduğu ülkelerden biridir.
Verilen bilgiler göstermektedir ki; toplumdaki kadına karşı şiddetin yaygınlığına karşı
çözümler bulmak için yasa çıkarmanın ötesinde çalışmalar yapmak gerekmektedir.
Kadınlar için eğitim ve iş fırsatlarının artırılması yeterli değildir. Toplumda kadınlara ve
genç kızlara karşı sahip olunan bakış açısının temel bir değişikliğe uğraması
gerekmektedir. Onları sahip olunabilecek, alınıp satılabilecek bir mal olarak görmeye
devam ettikçe kadınların statüsü değişmeyecektir. Bizler ailelerimiz, eğitim sistemi,
medya vb.leri yoluyla aşılanan tutumlarımızda temel değişikliklere ihtiyaç duymaktayız.
Toplumumuzu kadınların sadece şiddetten değil, şiddete uğrama korkusundan dahi uzak
oldukları bir yaşama sahip olabilecekleri bir hale dönüştürmek için çok yönlü bir
yaklaşım gerekmektedir.
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I. Introduction: The Film Dogani
The measures focused on toughening punishment for sex crimes on the disabled come
amid the popularity of a Korean film based on the appalling real-life story of teachers
sexually abusing their disabled students for years. The film “Dogani,” whose English title
is “The Crucible,” prompted public outcry not only because the crime happened at a
Gwangju Inwha school for the disabled for years from 2000 but also because the
convicted teachers received light punishments. Of the six teachers charged, only two
received actual jail terms, both less than a year, with the others getting suspended terms
and acquitted of charges mainly because the victims’ parents agreed to cancel their
accusations in return for compensation. The statutory punishment on sex offenders and
sex offenders against children was relatively severe enough but the problem was the
sentencing. Although South Korean legislators have made very strict and severe
punishment, the judges have given soft sentences. A conservative, male-dominated
judiciary was likely part of the reason for soft sentencing. The movie has drawn 4.5
million viewers, almost one-tenth of South Korea's population, according to the statefunded Korean Film Council. This public attention of this film resulted in raising the
maximum jail term for rapists of the disabled and forcing all convicted of sexual attacks
on the disabled to wear an electronic anklet. However, still some claim that Korean law
and policy in punishing sex crimes is too lenient. Firstly, they recognize that current
criminal laws do not punish heinous sex offenders severely. Secondly, they see the police
and prosecutors as ineffective in persecuting offenders and preventing re-offending.
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Thirdly, they accuse the criminal court of leniency in sentencing sex offenders. In this
country report of South Korea, firstly the fundamental legal framework will be
overviewed (below II), and secondly many critical reviews on the issue of sexual violence
and harassment against women, especially court decision and interpretation, will be
analyzed (below III). Finally, this Article addresses the prospects of the future
improvement of the law and practice in this field (below IV).
II. Legal Framework Regarding Sexual Violence and Harassment
1. Criminal Code and Other Special Acts
The basic tool to combat sexual violence on women is the Criminal Code.1 The Criminal
Codes of South Korea stipulates sexual violence crimes in chapter 32, which is entitled
“Crimes of Rape and Indecent Acts by Compulsion” These are crimes which infringe
upon an individual’s sexual right. Sexual right in this context means the right of an
individual not to engage in unwanted sex. The Criminal Codes provides that a crime
infringing upon an individual’s sexual right is committed when another individual
violates the former’s sexual right by using battery, assault, threat, trick, force or other
comparable means. These crimes are different from those specified in Chapter 22 which
is entitled “Crimes against Sexual Morality.” The latter includes adultery, and production
and distribution of lewd pictures or pornography, public performance of lewd acts. The
purported objective of regulating such conduct is to foster, protect and preserve sound
sexual morality in the public. Rape (Art. 297) and Indecent Acts by Compulsion (Art.
298)are classic forms of sexual violence crimes. Both crimes require battery and assault
as a means to violate a person’s sexual right. Rape is committed by sexual intercourse
which requires insertion or penetration of vagina by the penis. As such rape can be
committed against the female only and cannot be committed against the male. However,
sexual abuse is committed when the sexual right of a person, male of female, is violated
by means other than penetration of the vagina by the penis. In order to establish the crime
of rape or sexual abuse, battery and assault or threats involved must be of such degree of
force which would make it difficult for the victim to successfully resist or protest
violation of their sexual right.2 Contact between the sex organs of one person and the
mouth or anus of another person is excluded from the definition of sexual intercourse.
Therefore such contact against the will of the victim is to be treated as a crime of Indecent
1

Criminal Code was enacted in 1953, recently revised by Act No. 10259 of April 15, 2010,.

2

On the problematic of this kind of interpretation, see infra III 4.

528

Law and Practice in Sexual Violence Crimes and Sexual Harassment in South Korea - Byung-Sun CHO

Acts and not as rape. However, Youth Sex Protection Act prohibits such contact as a form
of prostitution involving a minor(Art.2 ii.). These are committed when a person engages
in sexual intercourse or when a person subjects another person to sexual contact who is so
mentally defective or in such a condition as not being able to resist the person(Art. 299).
A person is guilty of statutory rape or sexual abuse when such a person engages in sexual
intercourse or sexual contact with another person who is less than thirteen years old(Art.
350). Crimes of Art.298, Art. 299 and Art. 350 require a complaint of the victim for
prosecution. When rape or sexual abuse results in injury or death of the victim, the
perpetrator is subject to heavier penalties(Art. 301). All of these crimes can be prosecuted
without a victim's complaint. In addition, there are rape or sexual abuse against minor or
mentally retarded(Art. 302), sexual intercourse with a person under his supervision or in
official detention(Art. 303) and sexual intercourse by the use of trick(Art. 304).

In addition, several special criminal statutes on the subject of sexual violence were
recently introduced. The Act on the Punishment of Sexual Violence Crimes and
Protection of Victims was enacted in 1994. There are two categories of crimes provided
by the Act. One type includes sexual violence crimes already defined in the Criminal
Code. The other one has sexual violence crimes newly introduced by this Act. The
provision of Burglary rape(Art. 5) prescribes a heavier punishment when the rape is
committed by a burglar. Burglary rape is punishable by death penalty, or by life
imprisonment, or by imprisonment not less than five years. When burglary rape was
committed by not less than two principals or with the possession of deadly weapon, it is
punishable by death penalty, or by life imprisonment, or by imprisonment not less than
ten years. Burglary rape doesn’t need a complaint of the victim to prosecute.
The provision of Aggravated rape, aggravated sexual abuse(Art. 6)deals with rape or
sexual abuse which is committed by not less than two principals, or with the possession
of a weapon or other dangerous objects. Aggravated rape is punishable by life
imprisonment, or by imprisonment of not less than five years. Aggravated sexual abuse is
punishable by imprisonment of not less than three years. Both crimes can be prosecuted
without a complaint of the victim. Rape or sexual abuse of a relative(Art. 7) gets severer
punishment than rape by strangers. The former is punishable by imprisonment of not less
than five years. The latter is punishable by imprisonment of not less than three years. The
scope of relative here reaches no further than first cousin, and brother-in-law or sister-inlaw. The relative here includes de-facto one. Both crimes do not need a complaint by the
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victim to prosecute. Rape or sexual abuse of mentally or physically defective(Art. 8) is
the same crime as quasi-rape or quasi-sexual abuse provided in Art. 299 of the Criminal
Code. But there is an important difference. This crime doesn’t need a complaint by the
victim to prosecute. It is certainly difficult for the physically or mentally defective to
exercise his/her right to file a complaint, which is the reason for this exception. Rape or
sexual abuse of a minor under the age of thirteen(Art. 8-2) are severer than those of rape
of sexual abuse of others. The rape here is punishable by imprisonment of not less than
five years. The sexual abuse here is punishable by imprisonment of less than one year, or
by fine of not less than five million Won. They are prosecutable without a complaint by
the victim. Rape or sexual abuse resulting in injury(Art. 9), rape or sexual abuse
involving murder or resulting in death(Art. 10) are aggravated. Whereas Art. 303 of the
Criminal Code deals with only sexual intercourse with a person under his custody or in
official detention, Sexual abuse with a person under the supervision, or in official
detention(Art. 11) punishes sexual abuse with a person under the supervision or in official
detention by the use of trick or force. Sexual abuse with a person under supervision is
punishable by imprisonment of not more than two years, or by fine of not exceeding five
million Won. Sexual abuse with a person in official detention is punishable by
imprisonment of not more than three years, or by fine of not exceeding fifteen million
Won. Both need a complaint by the victim for prosecution. Mere attempt of these is not
punishable. When sexual abuse is committed in mass transportation vehicles,
performance or assembly site, or other public gathering place(Art. 13), it is punishable by
imprisonment of not more than one year, or by fine of not exceeding three million Won.
This provision was newly introduced because sexual abuse frequently occurred in subway
trains or other crowded places. A complaint by the victim is necessary for prosecution.
Mere attempt of this crime is not punishable.10. Lewd by telecommunication media Any
person who delivers lewd words or sound, writing or picture, or stuff by using telephone,
post, computer, or other telecommunication media with the intent of arousing or
gratifying sexual desires of that person or other person is punishable by imprisonment of
not more than one year or by fine of not exceeding three million Won(Art. 14). This
provision was newly introduced to combat lewd phone calls and lewd internet chatting
which increased dramatically recently. This crime requires a complaint by the victim to
prosecute. Lewd picture taking of other person against his/her will by camera, or by other
similar mechanical devices, is punishable by imprisonment of not more than five years, or
by fine of not exceeding ten million Won(Art. 14-2). Usually this crime is committed in
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hotels, public baths, and toilets. A complaint by the victim is required for prosecution.
Mere attempt of this crime is punishable.

Recently, the amendments of laws were taken in response to the sharp increase in sex
crimes in South Korea, especially serial rape incidents, in the past few years. Some of the
victims, including pre-teen children, were subsequently murdered. The Amendment of
Act on Prevention of Sexual Crimes and Protection of Victims3 widened a variety of
preventive and protective measures that cover the family members of the victims as well
as the victims themselves. The Act on the Electronic Monitoring of Special Criminal
Offenders4 was amended to apply retroactively to persons who have been already released
after serving a prison term for sexual offenses. Those who fit certain criteria under the
Act are ordered to wear a specially designed electronic device on the ankle so that the
police can detect their location at all times. The maximum duration of electronic
monitoring is increased from 10 years to 30, and the minimum duration for each specified
offense may be doubled if the victim is a child under 13 years old. The Act has been in
full effect since July 16, 2010. The Act on the Protection of Children and Juveniles from
Sexual Abuse was enacted in February 3, 2000, and went into force on July 3, 2000. The
purpose of this law is to protect youth from the crimes of buying youth sex or procuring
of it and of production or distribution of youth pornography, and of sexual violence, and
to give remedy to youth. Sexual violence crimes against youth are provided aggravated
punishment by this Act. Rape or quasi-rape against female youth is punishable by
imprisonment of not less than five years(Art.10 Para.1,3). Sexual abuse or quasi-sexual
abuse against youth is punishable by imprisonment of not less than one year, or by fine of
not less than five million Won and not exceeding twenty million Won(Art.10 Para.2, 3).
Engaging in sexual intercourse by using trick or force with female youth, or engaging in
sexual contact with youth against his/her will is punished as the rape of Art.10, Para.1, or
as the sexual abuse of Art.10, Para.2(Art.10 Para.4). Mere attemps of above crimes are
punishable(Art.10 Para.5). Forcing youth to become a counterpart of the buyer of youth
sex is punishable by imprisonment of not less than three years(Art. 6). Forcing means
employing battery and assault or trick, placing the youth in difficult situation using debt,
and taking advantage of the youth who is under his/her protection or supervision for

3

Act No. 10261 of April 15, 2010.

4

Act No. 10257 of April 15, 2010.
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business or as an employee. This act is different from the Prostitution Prevention Act in
four counts: First, the punishment is aggravated for the victim is youth. Second, while the
reward for prostitution is restricted to money or financial gain, this Act enlarged the scope
of it. Third, engaging in peuso-sexual intercourse is also punishable. Fourth, this act
enlarged the scope of the reward receiver to include not only the counterpart of the buyer
of youth sex, but also procuror and the custodian or supervisor who exercises substantial
influence upon the youth. Sale of obscene matter is punishable by Art. 243 of the
Criminal Code. If computer programming file is sold through computer
telecommunication net, it is not punishable by the above provision, because the file is not
interpreted as matter. Thus, the Telecommunication Act Art. 48-2 punishes this kind of
violation. It is punished by imprisonment of not more than one year, or by fine of not
exceeding ten million Won. Act on the Protection of Children and Juveniles from Sexual
Abuse also prohibits this method of distribution, and the punishment of it is severer than
that in the provision of the Criminal Code. A person who produces, imports, or exports
youth pornography, is punishable by imprisonment of not less than five years(Art.8
para.1). A person who sells, rents, distributes youth pornography for business, or
possesses or moves for the above purpose, exhibits or shows in public is punishable by
imprisonment of not more than seven years(Art. 8 para. 2). Procuring youth to a
manufacturer of youth pornography is punishable by imprisonment of not less than one
year, and not more than ten years(Art.8 para.3).

This act is noticeable also for its introduction of a peculiar device to make information
about the adult violators public. Youth Protection Committee renders the decision
whether or not to make the information public. This institution is an administrative
committee established under the prime minister. Recently, the Act on the Protection of
Children and Juveniles from Sexual Abuse was amended to mandate, among various
other protective measures, the Minister of Gender Equality and Family to release the
personal information of sexual offenders if the victim has not attained a full 19 years of
age.5 The amended portion of the Act came into effect on August 24, 2010. For cases in
which the victims are not less than 19 years of age, the Act on Special Cases Concerning

5

Act No. 10391 of 23 July 2010.
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the Punishment of Sexual Crimes6 was passed to impose the same duty on the Minister of
Justice, from April 16, 2011.

Most notably, the Act on Pharmacologic Treatment of Sexual Offenders' Sexual Impulse7
was passed to authorize the courts to order hormonal treatments of persons convicted of
sexual crimes, including first-time offenders, who are at least 19 years of age and show
symptoms of sexual deviancy. Such treatments are expected to lower the level of the
sexual impulse of the treated and therefore help them to be better able to resist it.
Treatment orders can be issued for a maximum duration of 15 years; if ordered against
the convict's will, the government must bear the expenses. The convicts ordered to be
treated may petition for withdrawal of the order every six months. The Act came into
effect on July 24, 2011.
In sum, as above mentioned, most sexual violence, especially crimes against children, is
punished severely under current special criminal acts. According to the Act on the
Punishment of Sexual Crimes and Protection of Victims of 2011, rape against minor
under 13, or an injury by rape or sexual assault, shall be punished by imprisonment of not
less than 10 years to life. Rape by a relative, rape against a handicapped person, or sexual
assault against a minor under 13 shall be punished by imprisonment of not less than seven
years. Under the Act on the Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse of
2011, the rape of minors under 19 shall be punished by imprisonment of not less than five
years. Sexual assault against a minor under 19 shall be punished by imprisonment of not
less than three years. Any perpetrator of rape or sexual assault who kills his victim shall
be punished by death or imprisonment for life. Such harshness of punishment is
reinforced by special measures which were recently introduced into the Korean criminal
justice system: Sex offenders who have completed their criminal sentences must be
registered in the sex offender registry, which is made available to the general public via a
website. Registered offenders are subject to additional restrictions. Judges may order the
electronic tagging of sex offenders for up to 30 years. GPS devices attached to previous
offenders locate their whereabouts and report their position back to a probation office.
Under the Act on Pharmacologic Treatment of Sexual Offenders' Sexual Impulse of 2011,
the court may impose a treatment program for dangerous sex offenders for up to 15 years.
6

Act No. 10258 of 15 April 2010.

7

Act No. 10371 of 23 July 2010.
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2. Statistics of Sexual Violent Crimes
Korean Criminal Code, entitled “Rape And Indecent Acts by Compulsion” as well as
those crimes defined in the Act on the Punishment of Sexual Crimes and Protection of
Victims. Acts of sexual harassment which do not entail the use of force is excluded from
this definition of “sexual violence crimes”as uses in this report.8
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The crime occurrence rate in 2010 is about nine times as large as that in 1968. This is an
enormous increase rate even if we take into account the fact that other crimes have also
increased quite significantly.
3. Sexual Harassment
In Korea the notion of sexual harassment in law was described for the first time in Art. 2
sec. 2 and Art. 7 sec. 4 of the Gender Discrimination Prohibition and Relief Act, which
was enacted in 1999 and repealed in 2005 after Ms. Woo won her case in the Korean
Supreme Court9 in 1994. Of these two Acts, the Gender Discrimination Prohibition and
Relief Act is now abrogated because the Korean Ministry of Gender Equality was

8

On “Sexual harassment” in detail, see, infra II 3.

9

Korean Supreme Court, 95Da39533, delivered on Feb 10, 1998.
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changed to the Ministry of Gender Equality and Family from June 1, 2005. Accordingly,
due to the alteration of the responsible government organ, legal control of sexual
harassment is regulated by the National Human Rights Commission Act instead of the
Gender Discrimination Prohibition and Relief Act. Under the new Act, sexual harassment
is regarded as a discriminatory act which violates the right of equality (Art. 2, Nr. 4, Ra).
By Art. 2, Nr. 5 of the National Human Rights Commission Act, the notion of sexual
harassment is described using the same wording as Art. 2 sec. 2 of the abolished Gender
Discrimination Prohibition and Relief Act. As a result, the notion of sexual harassment
under Art. 2 sec. 2 of the Equal Employment Act and Art. 2 Nr. 5 of the National Human
Rights Commission Act is the generally accepted concept in the Korean legal system. The
main points of both acts can be summarized as follows: ①The first sexual harasser
should be employer and employee in business, employment and other relation or a
servant of a public Institution under Art 2. Nr. 5 of National Human Rights Commission
Act. ②A sexual harasser has to use their high status at work and the conduct must be in
relation to work or their position (Art. 2 sec. 2 Equal Employment Act; art 2 sec. 5
National Human Rights Commission Act). ③The sexual harasser can use not only direct
physical contact but also only language. ④To recognize as conduct sexual harassment, it
is not necessary to give disadvantage in Employment on account of no response to sexual
gesture or requests. It is also acknowledged that the victim is only sexually humiliated or
offended by sexually charged speech or behavior.
III. Problem of Law and Practice
1. Complaint-Requirement
One of the characteristic features of sex-related laws in South Korea is the “offense
subject to complaint” clause, which requires victims of sex crimes aged 19 and above to
file a legal complaint in order for prosecutors to indict suspects. The loophole in the
current law is that sex crimes can be prosecuted merely on the report of victims. The
clause was first introduced to protect the privacy of sexual crime victims. But it has
exposed them to threats from perpetrators. And some victims didn’t want to go public
with their ordeals by reporting the crimes committed against them. Recently, the Korean
government revised the provision in which those suspected of sexually abusing the
disabled and minors can be indicted even without a complaint from the victim. Now the
idea of excluding ‘whole’ sex crimes from the type of offense that requires a complaint
from a victim to be prosecuted has been discussed. There are many cases of sex crimes
against adults in which victims cannot report to the police due to their relationships with
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their attackers. In contrast with other criminal cases, punishment for sex crimes depends
on whether the victim is an adult (over the age of 19) or a minor. Sex offenses against
underage persons are punished regardless of agreements between perpetrators and
victims, while sex crimes against adults are punishable only if victims’ report their cases
to law enforcement authorities. The government is considering revising the law to punish
sex offenders without a complaint from their victims, in response to growing calls to
eliminate loopholes in the current law. Under the current law, those suspected of sexual
offenses are prosecuted only when victims file complaints. According to a government
report, less than 10 percent of sex crimes are reported to the police, with most victims
deciding against making a complaint because they are afraid of having to confront their
assailants and concerned at having to testify about their experiences in court. Public calls
have grown that the provision should be abolished to require the prosecution and police
take legal actions against attackers in all reported sex crimes regardless of whether the
victims press charges.
2. Statute of Limitation
The movie, directed by Hwang Dong-hyeok, is based on a novel, which in turn was based
on a court case in the southwestern city of Gwangju. Two teachers were convicted for
sexually harassing two students at Gwangju Inhwa School. One was sentenced to two
years, and the other to six months. The principal was convicted of raping a third student,
but the court gave him a suspended 2 1/2-year term, citing a compensation deal he had
reached with the victim. In the movie, all three faculty members get away with suspended
terms even though two are convicted of rape and one of molestation. The release of the
movie gave a huge boost to the movement and the legislation, which appeared to be in
danger of dying without a vote. More than 300,000 people had signed the petition.
According to the statistics of the Korea Sexual Violence Relief Center, between 2004 and
2006, the counseling center received more than 650 complaints from sex abuse victims
that had exceeded the statute of limitations. She could not provide more recent figures.
Children know little about how to report sexual abuse and often don't have the courage to
do so. Advances in DNA technology have enabled investigators to prove a case even after
many years.
3. Sentencing Practice
According to the National Criminal Justice Statistics of 2010, the conviction rate of rape
is 42.7 percent. This is lower than that of the most serious crime, homicide, 68.3 percent,
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but not lower than the 39.6 percent for robbery, and just below the 45 percent for arson.
Of 2,104 cases of rape and sexual assault sentenced at district courts, a life sentence was
imposed for five, imprisonment for 537, a suspended sentence for 686 and fine for 308.
As for 22,392 cases of assault and battery, imprisonment was imposed for 1,282, a
suspended sentence for 2,801 and fine for 13,622. Regarding the terms of imprisonment,
more than three years were imposed on 139 convicts of murder, over five years for 157,
and over 10 years for 196 - in 529 cases of rape and sexual assault, 153, 58 and seven
received the same sentences. Sentencing of sex crimes, especially crimes against children,
has recently been becoming more severe than that for any other violent crime. In 2010,
the Sentencing Commission amended its sentencing guidelines on sex crimes to increase
both the minimum and maximum term. Now the sentence range of rape is from one year
and six months to seven years, and that of rape of minor under 13 is from 6 years to 13
years. The sentencing range for murder is six years to 17 years. Independent of
sentencing guidelines, according to the Criminal Code, it allows reductions in prison
terms for rapists of minors because they were drunk at the time of the crime. Thus, it is
discussed if the related paragraphs of the Criminal Code should be changed.
4. Resistance Requirement Concerning Conviction of Rape
(1) Problem

In Korea, the criminal code does not directly define rape. It only states that, “One who
rapes a woman by violence or threat will be sent to jail for 3 years or more.”(Art.297).
Since, the statute does not clearly state what rape is, the court has had to define rape in its
own way, and the cases decided by the Supreme Court of Korea defines rape as “an act of
sexual intercourse under circumstances where ‘it is impossible or extremely difficult for
the woman to resist due to violence or threat’. ”10 This principle of extreme violence
requires the woman to at least “try” to resist sincerely with all her might, in order to prove
that her resistance was indeed overcome by violence or threat. In cases where the victim’s
resistance does not meet this requirement, the accused was declared to be not guilty due
to lack of evidence, which was said to be “insufficient to prove the presence of violence
or threat”.11

10

Korean Supreme Court, 88Do1628 delivered on Nov. 8, 1988.

11

Korean Supreme Court, 91Do546 delivered on May 28, 1991.
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(2) Principle of Extreme Violence

Before looking at the Korean cases, the basic principle, the principle of extreme violence
that the Korean courts followed will be discussed. The principle requires the presence of
“violence or threat that makes it impossible or extremely difficult for the woman to resist
due to violence or threat”. To presume the presence of such violence, the court required
the victim i) to resist with all her strength, ii) to shout out for help when she had the
opportunity, and iii) to sustain an aggressive attitude towards the assaulter.12 This
principle is still a big controversy among scholars. Some support it and others dissent.

(3) Supporting Opinions

The following statements are the reason some scholars support the principle. i) Sexual
intercourse contains exertion of some form of physical force in its nature, so if there is no
restriction to a certain degree, the definition would become too broad to be useful. 13 ii) It
is important that innocent people don’t get convicted of crime they did not commit.
Unlike other crimes, rape depends largely on the victim’s testimonies rather than material
evidence,14 and thus a woman may falsely accuse someone of rape to blackmail him. 15
Moreover, the purpose of criminal law is not only to protect the rights of the victim but
also to protect the rights of the accused.16 iii) Presence of “violence and threat that makes
the woman impossible or extremely difficult to resist” is a precondition of rape, since no
woman will let an assaulter rape her when she is able to resist.17

12

LEE, Sang Don, Requisites for Injury Resulting from Rape, GOSIGYE, June 1999 at 62.

13

OH, Young Geun, CRIMINAL LAW PARTICULARS 169 (2006).

14

Id.

15

YIM, Woong, CRIMINAL LAW PARTICULARS 163,164 (2003).

16

BAE, Jong Dae, CRIMINAL LAW PARTICULARS 233,234 (2006).

17

OH, Young Geun, CRIMINAL LAW PARTICULARS 169 (2006).
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(4) Dissenting Opinions

The following statements are the reason some scholars oppose the principle. i) Resisting
can possibly cause more violence that endanger the victim’s life.18 ii) The principle
originates from a wrong belief that women’s refusals are not always sincere.19 iii) The
principle may implicit that punishing rape protects women’s chastity, when it is actually
meant to protect the freedom of self- determination.20 Therefore, by giving the burden to
the victim to prove that she did firmly resist, the principle blames the victim for
neglecting self-defense.21 iv) This principle may result in absurd conclusions, as to find
the obvious criminal innocent just because there was no extreme violence involved when
it is obvious that he had sexual intercourse against a very clear refusal.22 v) Requiring the
victim to sustain an aggressive attitude and forbidding her from making conversation to
the assaulter can only mean that she should continue to cry and scream which is
extremely unreasonable for the victim. Some attitudes of the victim such as smoking
together with the assaulter or accompanying him to various places after the intercourse
which can be considered slightly erratic can result from a difference of characteristics and
hence does not immediately imply that the victim agreed having the intercourse.
Therefore, continuous aggressiveness from the victim should not be a requirement.23

(5) Courts’ Practice

18

HAN, In Seop, Supreme Court Cases which Aggravate Sexual Violence, CAMPAIGN FOR MODIFYING
THE SUPREME COURT DECISIONS WHICH AGGRAVATE SEXUAL VIOLENCE 53 (2007).
19

Id. at 53.

20

CHO, Kuk, A Critical Study on the Marital Rape Exemption and the Resistance Requirement in the Korean
Rape Law, 13 CRIMINOLOGY 10 (2001).
21

PARK, Sang Ki, Rape and the Degree of Violence orThreat, 4 CRIMINAL CASE STUDIES 190 (1996).

22

LEE, Ho Joong, Reflection of the Principle of Extreme Violence?: the Meaning and Suggestion of
2005Do3071, CAMPAIGN FOR MODIFYING THE SUPREME COURT DECISIONS WHICH
AGGRAVATE SEXUAL VIOLENCE 149 (2007).
23

LEE, Sang Don, supra, at 63.
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In the Karaoke Assistant Case24, The Reasoning of the Supreme Court was as follows:
The testimony made by the victim that, “The accused forcefully pressed her shoulders
towards the couch to prevent her from standing up, suppressing her resistance though she
cried for help and pleaded to stop” cannot be impeached simply because she had the
chance to escape before she was sure of what he was going to do and she does not clearly
remember how her clothes were ripped off of her. Moreover, witness 1, witness 2, and
witness 3 testified that, “When we entered the room after whatever happened the victim
was crying while putting her clothes back on, and the accused said ‘I was drunk and I
made a bad mistake, sorry for that’ and he showed intention to pay her money that she
might claim.” This gives more credibility to the victim’s testimony. In the Runaway
Housewife Case25the Supreme Court found the accused guilty of rape and sentenced
imprisonment for two years and six months. The reasoning was as follows: To be
convicted of rape, one must use violence or threat great enough to make it impossible or
extremely difficult for the woman to resist.26 To see if the violence or threat used was
great enough, the court will have to analyze not only the form and amount of violence and
threat but also the procedure when the force was applied, and the relationship between the
victim and the defendant, and any other factors that might affect the case.27 What the
preceding cases meant by, “The court will have to see not only the form and amount of
violence and threat”28 is that even when the amount of violence and threat used by the
accused is rather small, if the violence or threat affected the victim physically and
mentally and made it “impossible or extremely difficult for the victim to resist”, then that
should be enough to convict someone of rape. In this case, when looking at the conditions
of the event, the victim’s belief that showing resistance would only bring more violence
and would not prevent the criminal act seems reasonable. Therefore, the victim’s claims
that she gave up resisting on those grounds is comprehensible. So, though strong violence
is not externally shown, it made the victim extremely difficult to resist and made her give
up. So, the violence used in this case was sufficient enough to be convicted of rape.

24

Korean Supreme Court, 2005Do3071 delivered on July 28, 2005.

25

Northern Seoul District Court, 2004GoHab228 delivered on Oct. 22, 2004.

26

Korean Supreme Court, 88Do1628 delivered on Nov. 8, 1988.

27

Korean Supreme Court, 2004Do2611 delivered on June 25, 2004.

28

Id.
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Arguments about rape were mainly formed by male in Korea. Independent voices of
female victims hardly reflected during the process of investigation, trial, even in
academic world outside the court. Hence, fear, complex emotion, and personal experience
of the victim, infringement of self-respect were not much considered in conviction of
rape. Two Korean cases we reviewed are significant not only because they have lessened
the standard of resistance, but also they have considered and reflected the victim’s point
of view. We hope that more delicate deliberation of the victims of rape will be taken into
consideration during the process of trial and in academic discourses in the future.

5. Other Issues

A transsexual who was born a male and has become a female through a transsexual
operation is not deemed to be a female for purposes of sex crimes.29 It is disputed among
legal scholars whether husband can rape his wife in legal sense among scholars. Although
the Supreme Court held that the wife cannot be a victim of rape by her husband,30 there
are differing views. One such view espouses that the Korean Criminal Code differs from
the German Criminal Code before the revision of 1996. While the provision in the
previous German Criminal Code explicitly excludes wife from the object of rape, the
Korean provision mentions nothing about it.31 Another suggests that rape is possible
when the parties are separated or living apart, or one has filed for divorce or separation.32

IV. Conclusion: Prospects for the Future Developments

Korean Criminal Code provides the framework for classic forms of sexual violence
crimes, while special statutes provide broader definitions of sexual violence crimes.
Korea has been progressive in regulating sexual violence against women, but it has
29

Korean Supreme Court, 96do791 delivered on June 11, 1996.

30

Korean Supreme Court ,70do29 delivered on Mar. 10, 1970.

31

LEE, Young Ran, An essay on the Criminal Aspects of the Special Act on Sexual Violence Crimes,
HUMAN RIGHTS AND JUSTICE, Vol. 214, 1994/6, p. 54.
32

YOON, Hoo Jung, FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND EQUALITY (1977), pp. 71-72.
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maintained the traditional stance in dealing with crimes such as resistance requirements
concerning conviction of rape. What should be blamed, however, are poor programs for
rehabilitating persistent sex offenders and a chauvinistic culture hostile to female victims,
not the criminal law and policy, which sees sex crimes as most heinous and serious. Any
criminal justice system can be seen as lenient on sex crimes. When people do not
recognize the criminal nature of sexual violence, they may misunderstand their criminal
justice system as soft on sex crimes. The release of the movie Dogani gave a huge boost
to the movement and the legislation, which appeared to be in danger of merely
toughening laws against sexual violence crimes. But the problem is no one knows yet the
effectiveness of all measures. The first step we need to take is to study and research the
real reality of sex offenders in our society, then we may have specific and substantive
measures against sexual violence crimes and sexual harassment.
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Güney Kore’de Cinsel Şiddet Suçları ve Cinsel Taciz Alanında
Hukuk ve Uygulaması

Byung-Sun CHO
Hukuk Profesörü, Chongju Üniversitesi, Güney Kore
Çev.: Araş. Gör. Dr. Fatih Aydoğan1

I. Giriş: Dogani Filmi
Engelliler üzerindeki cinsel suçlar için öngörülen cezanın ağırlaştırılması üzerine
odaklanan tedbirler, engelli öğrencilerini yıllardır cinsel açıdan istismar eden
öğrentmenlerin gerçek hayat hikayesini konu edinen bir Kore filminin popüler olduğu bir
zamanda gerçekleşmiştir. İngilizcesi “The Crucible” olan Dogani adlı film, sadece suçun,
engelliler için olan Gwangju Inwha okulunda, 2000 yılından beri yıllardır işleniyor
olmasından dolayı değil aynı zamanda mahkûm öğretmenler hafif cezalar aldığı için
toplumsal bir infiale yol açtı. Yargılanan altı öğretmenden sadece ikisi gerçek hapis
cezası aldı, her ikisi de bir yıldan az, diğerleri de sadece okuldan uzaklaştırma tedbirine
maruz bırakıldı ve esas itibariyle kurbanların aileleri tazminat karşılığında
suçlamalarından vazgeçtikleri için haklarındaki suçlardan beraat ettiler. Cinsel suç
sanıkları ve çocuklara karşı cinsel suç sanıkları hakkındaki kanuni ceza göreceli olarak
yeterli katılıktaydı fakat sorun cezalandırma sistemindeydi. Güney Kore’li kanun
koyucular çok sıkı ve ağır cezalar getirmelerine rağmen, hâkimler hafif cezalar verdi.
Muhafazakâr, erkek egemen bir yargı, hafif cezlandırmanın muhtemelen kısmî sebebiydi.
Film 4,5 milyon kişi tarafından izlendi. Devlet tarafından desteklenen Kore Film
Konseyi’ne göre, bu, Güney Kore nüfusunun neredeyse onda birini oluşturuyor. Filme
gösterilen bu halk ilgisi, tecavüzcüler için azami hapis cezasının artmasına yol açtı ve
engellilere karşı cinsel saldırıda bulunan tüm mahkûmlara elektonik bir ayak bileziği
takılmasına yol açtı. Bununla birlikte, bazıları yine de, cinsel suçların cezalandırılmasında
Kore hukuk ve politikasının çok hafif olduğunu ileri sürmektedir. Birinci olarak, onlara
1

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
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gore mevcut ceza kuralları iğrenç cinsel suç faillerini sert bir şekilde
cezalandırmamaktadır. Ikinci olarak, onlar, polis ve savcıların cinsel suçluları soruşturma
ve tekrar suç işlenmesini engelleme işinde yetersiz olduğunu düşünüyor. Üçüncü olarak,
ceza mahkemesinin cinsel suç faillerini cezalandırmakta fazlaca müsamahalı olduğunu
iddia ediyorlar. İşbu Güney Kore ülke raporunda öncelikle, temel hukukî çerçeve ele
alınacak (aşağıda II) ve ikinci olarak kadınlara karşı cinsel şiddet ve taciz konusu
hakkındaki çok sayıdaki eleştirel görüş, özellikle de mahkeme kararı ve yorumu tetkik
edilecek (aşağıda III). Son olarak da, bu çalışmada, bu alanda gelecekte gerçekleşecek
gelişmeler ve iyileştirmeler bakımından bir öngörüde bulunulacaktır (aşağıda IV).

II. Cinsel Şiddet ve Tacize İlişkin Hukuki Çerçeve
1. Ceza Kanunu ve Diğer Özel Düzenlemeler
Kadınlara karşı cinsel şiddetle mücadelenin en temel aracı Ceza Kanunudur2 (1). Güney
Kore Ceza Kanunu, ‘’Cinsel Şiddet ve Cebir Marifetiyle Ahlaka Aykırı Hareketler’’
başlıklı 32. Bölümünde cinsel şiddet suçunu düzenlemektedir. Bu suçlar bireylerin cinsel
haklarına karşı tecavüzleri kapsamaktadır. Bu bağlamda cinsel hak, bireylerin rıza dışı
cinsel ilişki ile karşı karşıya kalmamaları anlamına gelmektedir. Güney Kore Ceza
Kanunu, bir kişinin bir başkasının cinsel haklarını, darp, saldırı, tehdit, aldatma, güç veya
başkaca benzer şekillerde ihlal etmesi halinde, bu kişinin cinsel haklarının ihlali suçunun
işlenmiş olduğunu kabul etmektedir. ’’ Cinsel Ahlaka Aykırı Suçlar’’ başlığıyla kanunda
yer alan bu suçlar, Bölüm 22’de yer alan suçlardan farklı özellik göstermektedir. Sözünü
ettiğimiz bu suçlar, zinayı, gayri ahlaki içerikteki fotoğrafların ya da pornografinin
üretimi ve dağıtımını ve toplum önündeki gayri ahlaki davranışları içermektedir. Sözde
tedbir olarak amaçlanan böyle bir düzenlemenin amacı, toplumdaki cinsel ahlakı
gözetmek, korumak ve geliştirmektir. Tecavüz (madde 297) ve Rıza Dışı Ahlaka Aykırı
Hareketler (madde 298), cinsel şiddet suçlarının temel türleridir. Her iki suç türünde de
bir kişinin cinsel hakkını ihlal için bir araç olarak darp ve fiili tecavüz gerekmektedir.
Tecavüz fiili, cinsel organın vajinanın içine girmesi veya temas etmesini gerektiren bir
cinsel birleşme ile gerçekleşmektedir. Böyle bir tecavüz, erkeklere karşı işlenemeyecek,
yalnızca kadınlara karşı işlenebilecek bir suç olabilecektir. Buna karşın, cinsel istismar
suçu, kadın ya da erkek olsun bir bireyin cinsel bir hakkını ihlal ettiği takdirde ve cinsel

2

Ceza Kanunu 1953’te kabul edildi ve 10259 sayılı Kanun’la 15 Nisan 2010’da değiştirildi.
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organın vajinaya girmesinin dışında bir yolla işlenmiş olmaktadır. Tecavüz ya da cinsel
istismar suçunun oluşabilmesi için, darp ve saldırı ya da tehdit fiillerinin baskı
derecesinin, cinsel hakları saldırıya uğrayan mağdurlar için ihlale direnmeleri ya da karşı
koymalarını zorlaştıracak düzeyde olması gerekmektedir3. Bir kişinin cinsel organının,
başka bir kişinin ağız veya anüsüne teması cinsel ilişki tanımının dışındadır. Dolayısıyla
mağdurun rızasına muhalif bu tarz temas tecavüz suçu olarak değil, ahlaka aykırı davranış
suçu olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, Çocuk Cinsel Koruma Kanunu çocoğu
kapsayan bazı temas şeklini bir para karşılığı cinsel ilişki şekli olarak yasaklar. (Madde 2
ii.). Bu suçlar bir kişi cinsel ilişkiye girdiğinde ya da bir kişi psikolojik açıdan sorunlu
olan ya da şartlar itibariyle karşı koyması mümkün olmayan bir diğer kişiyi böyle bir
ilikiye konu ettiğinde işlenmiş olur (Madde 299). Bir kişi 13 yaşın altındaki bir kişiyle
cinsel ilikiye girdiğin de ya da olunla cinsi bir temas kurduğunda, kanunda tanımlanan
tecavüz ya da cinsel istismar suçunu işlemiş olur (Madde 350). Madde 298, 299 ve
350’de düzenlenen suçların takibi kurbanın şikâyetine bağlıdır. Eğer tecavüz ya da cinsel
istismar kurbanın ölümüne ya da yaralanmasına yol açarsa bu cezanın ağırlaştırılması
sebebidir (Madde 301). Böyle bir durumda suçun takibi şikâyete bağlı değildir. Ilave
olarak, küçüğe ya da psikolojik rahatsızlığı olanlara karşı tecacüz ve cinsel istismar
(madde 302), denetim ya da gözetimi altındaki kişiyle cinsel ilişki suçu (Madde 303) ve
aldatma yoluyla cinsel ilişki suçları (Madde 304) da düzenlenmiştir.
Bunlara ek olarak, cinsel şiddeti konu edinen çeşitli diğer suçlar da özel ceza
hükümlerinde kabul edildi. Cinsel Şiddet Suçlarının Cezalandırılması ve Mağdurların
Korunması Hakkında Kanun, 1994 yılında kabul edildi. Bu Kanun iki grup suçu
düzenlemektedir. Birinci sınıf zaten Ceza Kanunudnda tanımlanmış olan cinsel şiddet
suçlarını içermektedir. Ikinci gruptaki cinsel saldırı suçları ise bu Kanunla ilk defa
öngörülmüştür. Hırsızlık tecavüzü (Madde 5) hükmü tecavüzün hırsızlık sırasında
işlenmesi halinde cezanın artırılmasını öngörüyor. Ev soygunu sırasında tecavüz ölüm
cezasıyla, hayat boyu hapis cezasıyla ya da 5 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasıyla
cezalandırılmaktadır. Eğer ev soygunu tecavüzü en az iki kişi tarafından işlenirse ya da
ölümcül bir silahla işlenirse ölüm cezasıyla, hayat boyu hapis cezasıyla ya da 10 yıldan
aşağı olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Sanığın takibi için şikâyete de
gerek bulunmamaktadır. Derecesi ağırlaştırılmış tecavüz, derecesi ağırlaştırılmış cinsel
istismar (Madde 6) en az iki kişi tarafından işlenirse ya da ölümcül bir silahla işlenirse
yahut benzer diğer bir nesneyle işlenirse söz konusu olur. Bu suç ölüm cezasıyla, hayat
3

Bu türden bir yorumun sorunlu yönü hakkında bkz. aşa. III 4.
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boyu hapis cezasıyla ya da 5 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasıyla
cezalandırılmaktadır. Her iki suçun da takibi şikâyete bağlı değildir. Bir yakının tecavüzü
ya da cinsel istismarı (Madde 7) suçun başkaları tarafından işlenmesine oranla, suçun
cezasını artırmaktadır. Birinci halde ceza 5 yıldan az, ikinci halde 3 yıldan az olamaz.
Buradaki yakın kavramı içine birinci kuzen, kayın birader ve baldızdan öteye
gitmemektedir. Buradaki yakın, fiilî yakınları da kapsamaktadır. Bu suçların takibi
şikâyete tabi değildir. Fizikî ya da psikolojik olarak hasta olanların tecavüz ya da cinsel
istismarı (Madde 8) Ceza Kanununun 299. Maddesinde düzenlenen yarı tecavüz ya da
yarı cinsel istismarla aynı suçtur. Fakat önemli bir fark vardır. Bu suçun takibi şikâyete
bağlı değildir. Elbette fiziki ya da psikolojik hasatalığı olanların şikâyet hakkını
kullanması zordur. 13 yaşın altındaki bir küçüğin tecavüz ya da cinsel istismarında
(Madde 8-2) ceza daha ağırdır. Burada tecavüzün cezası en az 5 yıl hapistir. Cinsel
istismarın cezası da bir yıldan az olmamak üzere hapis ya da 5 milyon Won’dan az
olmamak üzere para cezasıdır. Suçun takibi şikâyete bağlı değildir. Yaralama ya da ölüm
sonucu doğuran fiillerde ceza artırılmıştır (Madde 10). Ceza Kanunu’nun 303. Maddesi
gözetim altındaki bir kişinin tecavüzü ya da hile ile tecacvüz ya da güç kullanılarak
tecavüzü düzenlemektedir. Bu durumda cinsel istismar suçunda ceza 2 yıldan az hapis ya
da 5 milyon Won’u geçmeyen para cezasıdır. Takib için şikâyet gereklidir. Sadece
teşebbüs cezaya konu değildir. Cinsel istismar toplu taşım araçlarında işlenirse, bir
toplanma yerinde işlenirse (madde 13) bu durumda ceza 1 yıldan fazla hapis ya da 3
milyon Won’dan fazla değildir. Fiil toplu taşıma araçlarında sıkça işlendiğinden bu
hüküm yeni düzenlenmiştir. Suç şikâyete tabidir, sadece teşebbüs cezalandırılmaz. Adaba
aykırı olarak bir kişiye söz, ses yazı ya da resmin gönderilmesi 1 yıldan fazla olmamak
üzere hapis ve 3 milyon Won’un geçemeyecek şekilde para cezası ile cezalandırılır
(Madde 14). Bu da edebe aykırı iletişimi engellemek için öngörülmüştür. Takip için
şikâyet gereklidir. Başkasının edebe aykırı fotoğrafını çekmenin cezası daha ağırdır
(Madde 14-2). Bu suç çoğunlukla otellerde, halk banyolarında ve tuvaletlerde
işlenmektedir. Takip için şikâyet gereklidir. Suç şikâyete tabidir, sadece teşebbüs
cezalandırılmaz.
Son zamanlarda Güney Kore’de işlenen cinsel suçlarda artış olması bazı kanun
değişikliklerine neden oldu. Geçen bir kaç yılda bazı kurbanlar sonradan öldürüldü.
Cinsel Suçları Önleme ve Kurbanların Korunması Kanunu’nda4 yapılan değişiklik
kurbanların aile üyelerini ve kendilerini koruma amacını taşımaktaydı. Özel Suç Faillerini
4

Act No. 10261 of April 15, 2010.
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Elektronik Gözlemleme Kanunu5, cinsel suçlardan hapis cezası çekenlere de şamil
kılındı. Hükümde geçen şartlara uyanlar bileklerine bir cihaz takar, böylece yerleri polis
tarafından kolaylıkla tespit edilebilir. Bu cihazların kullanım süresi azami olarak 10
yıldan 30 yıla çıkarılmıştır ve eğer mağdur 13 yaşın altındaysa süre iki katına çıkarıabilir.
Bu Kanun 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Çocukların ve Gençlerin
Cinsel istismardan Korunması hakkında Kanun da 3 Şubat 2000 tarihinde Kabul edilmiş
ve 3 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı gençlerin cinsel
amaçlarla kullanılmasını gençlere ilişkin pornografinin engellenmesini ve gençlere
yönelik cinsel istismarın engellenmesini sağlamak ve bir de gençlerin tedavisini
sağlamaktır. Gençlere yönelik suçların cezası ağırlaştırılmıştır. Tecavüzde ceza en az 5 yıl
hapistir (Madde 10/I, III). Cinsel istismar suçunun cezası da en az 1 yıl hapis ve en az 5
milyon Won’luk para cezasıdır. (Madde 10/II, III). Genç bir kızla zor kullanılarak ya da
aldatma yoluyla cinsel ilişki kurulması ya da genç bir kişiyle cinsel temasa geçilemesi
Madde 10’daki tecavüz suçu gibi ya da cinsel istimar suçu gibi cezalandırılır. Sadece
teşebbüsler de cezalandırılır. Genç cinselliğinin zorla bir gence satın aldırılması 3 yıldan
az olmamak üzere hapis cezasını gerektirir (Madde 6). Buradaki zorlama, şiddet
kullanma, saldırı, hile, gencin zor bir duruma düşürülmesi, borçlandırılması, gözetim
altında oluşundan yararlanılması anlamına gelir. Bu Kanun Para Karşılığı Cinsel İlişkinin
Önlenmesi kanunundan 4 sebeple farklıdır: Birinci olarak mağdur genç olduğundan ceza
artırılmıştır. İkinci olarak Para Karşılığı ilişkide karşılık sadece para ile sınırlanmışken
burada hüküm bu açıdan geniş tutulmuştur. Üçüncü olarak peuso cinsel ilişki de
cezalandırılmıştır. Dördüncü olarak, burada sadece genç cinselliğini satın alanın
karşısındaki değil aynı zamanda onu üreten ya da üreteni gözeten, onu etkisinde
bulunduran da hedef alındı. Bu tür materyalleri satmak da Ceza Kanunun 243.
Maddesiyle suç olarak düzenlenmiştir. Eğer bilgisayar program dosyası bilgisayar
iletişim ağı ile paylaşılırsa bu hüküm kapsamında cezalandırılmaz, zira bu hükmün
konusu değildir. Böylece Haberleşme Kanunu madde 48-2 bu türden ihlalleri
cezalandırır. Bu suç bir yıldan fazla olmamak üzere hapis ve 10 milyon Won’u
geçmemek üzere para cezası ile cezalandırılır. Çocukların ve Gençlerin Cinsel
İstismardan Korunması Hakkında Kanun da bu yöntemle dağıtmayı yaymayı
yasaklamaktadır ve buradaki ceza Ceza Kanunu’ndakiden daha fazladır. Genç
pornografisini üreten, ithal eden ya da ihraç eden bir kişi 5 yıldan az olmamak üzere hapis
cezası ile cezalandırılır (Madde 8/I). Bu içerikleri satan, kiralayan dağıtan ve bunun
5

Act No. 10257 of April 15, 2010.
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ticaretini yapan kişiler, 7 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır (Madde
8/II). Genç pornografi için gençleri kullananlar ise bir yıldan az olmamak ve 10 yıldan
fazla olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır (madde 8/III).
Bu kanun ayrıca yetişkin suç failleri hakkında bilgi oluşturmak için bir cihazı da tanıtması
bakımından dikkate şayandır. Gençlik Koruma Komitesi ise bilgiyi kamuoyuyla paylaşıp
paylaşmamaya karar verir. Bu kurum başbakan himayesinden oluşturulmuş idari bir
komitedir. Son zamanlarda Çocukların ve Gençlerin Cinsel İstismardan Korunması
hakkında Kanun da diğer bazı koruma tedbileri için değiştirildi. Diğer tedbirler yanında
Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanı eğer mağdur 19 yaşını doldurmamışsa failin kişisel
bilgilerini kamuoyuyla paylaşacaktır6. Kanunun değişik hali 24 Ağustos 2010’da
yürürlüğe girdi. Mağdurun 19 yaşından küçük olduğu olaylarda Cinsel Suçların
Cezalandırılmasını ilgilendiren Özel Davalar Hakkında Kanunda7 aynı işi Adalet
Bakanının yapacağı düzenlenmiştir. Bu Kanun da 16 Nisan 2011’den beri yürürlüktedir.
En dikkat çekeni de, Cinsel Suç Faillerinin Cinsel Dürtülerinin Zorunlu Olarak İlaçla
Tedavisi Kanunu’nda8 düzenlenen yaptırımdır. Buna göre, eğer mahkûm olan fail 19
yaşını doldurmuş ise ve cinsel sapkınlık belirtileri gösteriyorsa bu durumda mahkeme bu
kişilerin hormonel tedavisine karar verebilir. Buna suçu ilk defa işleyenler de dâhildir. Bu
tedbir, cinsel sapkınlığı olanların cinsel dürtülerinin azaltılmasını böylece de bu
dürtürlerine karşı daha etkili bir şekilde karşı koyabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Tedavi azami 15 yılı içerebilir, eğer mağdurun rızası hilafına bu tedbire karar verilirse,
masraflar devlet tarafından karşılanacaktır. Bu tedbire konu mahkûmların her 6 ayda bir
kararın değiştirilmesini talep etme hakkı vardır. Kanun 24 Temmuz 2011’de yürürlüğe
girmiştir.
Özetle, yukarıda değinildiği gibi, çoğu cinsel şiddet, özellikle çocuklara karşı suçlar,
mevcut özel suçlar kanunu kapsamında sert bir şekilde cezalandırılmaktadır. Cinsel
Suçların Cezalandırılması ve Kurbanların Korunması (2011) Kanununa göre, 13 yaşın
altındaki bir küçüğe tecavüz ya da cinsel saldırı sonucu bir yaralanma 10 yıldan aşağı
olmamak üzere hapis cezasını gerektirmektedir. Bir yakın tarafından tecavüz, engelli bir
kişiye karşı tecavüz ya da 13 yaşın altındaki bir küçüğe cinsel saldırı 7 yıldan aşağı

6

Act No. 10391 of 23 July 2010.

7

Act No. 10258 of 15 April 2010.

8

Act No. 10371 of 23 July 2010.
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olmamak üzere hapis ile cezlandırılmaktadır. Çocukların ve Gençlerin Cinsel İstismara
Karşı Korunması Kanunu (2011) uyarınca, 19 yaşın altındaki bir küçüğe tecavüz 5 yıldan
aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektirmektedir. 19 yaşın altındaki bir küçüğe cinsel
saldırı 3 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını muciptir. Cinsel saldırı ya da
tecavcüz suçunu işleyen failin, kurbanı öldürmesi ölüm ya da ömür boyu hapis cezası ile
cezalandırılacaktır. Cezaların bu şekilde ağırlaştırılmış hali Kore ceza adaleti sistemine
son zamanlarda getirilen bazı özel tedbirler sayesinde uygulanmaktadır: Cinsel saldırı
suçundan ceza alarak cezasını tamamlayanlar cinsel saldırı siciline kayıt edilecektir.
Böylece bir web sitesi sayesinde bu kişiler kamuoyuna duyurulacaktır. Kayıtlı mahkûmlar
ilave bazı tedbirlere de konu edilmiştir. Hâkim bu kişilerin 30 yıl süreye kadar elektronik
fişlenmesine karar verebilir. Önceki mahkûmlara takılan GPS cihazları bu kişlerin nerede
olduklarına ve konumlarının ne olduğuna dair savcılık makamına bilgi vermektedir.
Cinsel Suç Faillerinin Zorunlu Olarak İlaçla Tedavisi Kanunu (2011) uyarınca, mahkeme,
tehlikeli failler için 15 yıla kadar böyle bir programı zorunlu tutabilir.
2. Cinsel Şiddet Suçları İstatistiği
Kore Ceza Kanunu, “Tecavüz ve Zorla Edebe Aykırı Davranışlar” ve bunun gibi Cinsel
Suçların Cezalandırılması ve Kurbanların Korunması hakkındaki Kanunda tanımlanan
diğer suçları düzenlemektedir. Baskı kullanmaksızın oluşan cinsel tacizlere ilişkin kanunî
düzenlemeler bu rapordaki “cinsel saldırı suçları” tanımının dışında tutulmuştur9.
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“Cinsel Taciz” hakkında ayrıntılar için bkz. aşa. II 3.
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ı

Kaynak: Başsavcılık Ofisi, SUÇLAR HAKKINDA ANALİTİK RAPOR 170-171 (2011)
VE 162-163 (2005)
2010’daki suçun gerçekleşme oranı, 1968 yılındaki orandan dokuz kere daha fazladır.
Diğer suçların işlenmesinde de oldukça önemli bir artış olduğu gerçeğini dikkate alsak
dahi, bu, çok büyük bir artış oranıdır.
3. Cinsel Taciz
Cinsel taciz olgusu, Kore hukukunda ilk defa Cinsiyet Ayrımcılığının Yasaklanması ve
Yardım Kanunu’nun 2/II ve 7/IV maddelerinde tanımlandı. Bu Kanun 1999 yılında kabul
edildi ve Bayan Woo’nun Kore Yüksek Mahkemesi’nde davasını10 kazanmasından sonra
2005 yılında ilga edildi. Cinsiyet Ayrımının Yasaklanması ve Yardım Kanunu bugün
itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Çünkü Kore Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı 1 Haziran
2005 tarihinde Cinsel Eşitlik ve Aile Bakanlığına dönüştürülmüştür. Buna gore, sorumlu
hükümet organının değiştirilmesine bağlı olarak, cinsel taciz suçu, Cinsel Ayrımcılığın
Yasaklanması ve Yardım Kanunu yerine Milli İnsan Hakları Komisyonu Kanunu
tarafından düzenlenmiştir. Yeni Kanunda, cinsel taciz, ayrımcılık yapan bir davranış
olarak kabul edilmektedir ki, bu davranış eşitlik hakkını (Madde 2/4,) ihlal etmektedir.
Milli İnsan Hakları Komisyonu Kanunu’nun 2/5. maddesi, cinsel taciz olgusunu, Cinsel
Ayrımcılığın Yasaklanması ve Yardım Kanunu’nun ilga edilen 2/II maddesindeki aynı
lafızla tanımlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak, Eşit İstihdam Kanunu’nun 2/II.
maddesi ve Milli İnsan Hakları Komisyonu Kanunu’nun 2/5. maddesi anlamında cinsel
taciz olgusu Kore hukuk sisteminde genel olarak kabul edilen bir olgudur. Her iki
Kanunun temel noktaları şu şekilde özetlenebilir: - Birinci olarak, cinsel tacizde bulunan
işveren ve işçi olmalıdır ya da bir kamu kurumunda memur olmalıdır (Milli İnsan Hakları
Komisyonu Kanunu m. 2/5). - Cinsel tacizci işteki üstün konumunu kullanmalı ve saldırı
davranışı onların işi ya da pozisyonu ile ilgili olmalıdır (Eşit İstihdam Kanunu 2/II; Milli
İnsan Hakları Komisyonu Kanunu m. 2/V). - Cinsel saldırıda bulunan sadece fiili olarak
doğrudan fiziksel temasta bulunablir ya da sadece konuşarak temasta bulunabilir. - Bir
davranışın cinsel taciz davranışı olarak kabul edilebilmesi için, cinsel yönlendirme ya da
talepler karşısında hiç bir kaşrılık verilmemesinin, işte bir dezavantaja çevrilip
10

Korean Supreme Court, 95Da39533, delivered on Feb 10, 1998.
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çevrilmemesi de önemli değildir. Ayrıca kurbanın sadece cinsel içerikli konuşma ya da
davranış yoluyla cinsel açıdan aşağılanması ya da istismar edilmesi de kabul
edilmektedir.
III. Hukuk ve Uygulama Sorunu
1. Şikâyetin Gerekliliği
Güney Kore’de, cinsellik bağlantılı hukuk kurallarının temel özelliği, “cinsel saldırı
suçunun şikâyete bağlı olması” kuralıdır. Bu kurala gore, savcının şüpheliler hakkında
ceza davası açması için, 19 yaş ve üzerindeki cinsel suç kurbanı bir şikâyette
bulunmalıdır. Yürürlükteki hukukta yasal boşluk, cinsel suçların sadece kurbanların
bildirmesi üzerine takip edilebilmesidir. “Şikâyete bağlı suç” kuralı ilk olarak cinsel suç
kurbanlarını korumak için getirildi. Ancak bu onları suçluların tehditlerine açık hale
getirdi ve bu sebeple bazı kurbanlar suçu bildirmekten vazgeçti. Son zamanlarda, Kore
hükümeti bu kuralı değiştirdi. Buna gore engellileri ve küçükleri cinsel olarak istismar
edenlerin kurbanın şikâyeti olmadan da takip edilmesi mümkün hale geldi. Şimdilerde,
cinsel suçların “tamamının” “şikâyete bağlı suçlar” sınıfından çıkarılması düşüncesi
tartışılmaktadır. Çok sayıdaki vakıada yetişkinlere karşı cinsel suçlar da, salt kurbanların
faillerle olan ilişkisi nedeniyle şikâyet konusu edilememektedir. Diğer suç vakıalarından
farklı olarak, cinsel suçlarda ceza, kurbanın yetkişin (19 yaş ve üzeri) ya da küçük olup
olmamasına göre değişmektedir. Küçüklere karşı işlenen cinsel suçlar, mağdurun rızası
olup olmamasına bakılmaksızın cezalandırılmaktadır. Buna karşılık, yetkişiklere karşı
cinsel suçlar sadece, eğer mağdur şikâyette bulunursa cezalandırılabilmektedir. Hükümet,
tüm suçlarda suçluları şikâyete tabi olmadan cezalandırma yönünde kuralı değiştirmeyi
tasarlamaktadır. Bu, mevcut yasal mevzuattaki boşlukları doldurmak amacıyla gündeme
gelmektedir. Mevcut hukuki duruma göre, cinsel saldırı suçu işleyenler sadece şikâyet
edilirlerse takip edilmektedir. Bir hükümet raporuna göre, cinsel suçların sadece yüzde
onundan daha azı polise bildirilmektedir. Mağdurların çoğu, saldırganla yüzleşmekten
korktukları için ya da mahkemede ifade vermekten çekindikleri için şikâyette bulunmama
yolunu seçmektedir. Bütün cinsel saldırı suçlarının, şikâyet konusu edilsin edilmesin,
yargılama konusu edilmesi ve şikâyet şartının kaldırılması yönünde halk baskısı artmıştır.
2. Zamanaşımı
Hwang Dong-hyeok tarafından yönetilen Film, bir güney batı şehri olan Gwangju’da
grülen bir dava esas alınarak yazılan bir romana dayanmaktadır. Gwangju Inhwa
okulunda iki öğretmen iki öğrenciyi cinsel taciz etmekten mahkûm olmuştur. Biri iki
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yıllık diğeri de altı aylık hapis cezasına çarpştırılmıştır. Okul müdürü de üçüncü bir
öğrenciye tecavüz etmekten mahkûm oldu; fakat mahkeme, kurbanla tazminat konusunda
anlaştığı için onu sadece 2,5 yıl görevinden uzaklaştırdı. Filmde, üç okul üyesi de, ikisi
tecavüzden ve biri sarkıntılık suçundan mahkûm olmasına rağmen, sadece görevden
uzaklaştırma yaptırımı ile yakayı kurtardı. Fimin gösterime girmesi, bu harekete ve kadük
kalabilecek yasalaştırmaya önemli bir etkide bulundu. 300,000’den fazla kişi bu dilekçeyi
imzaladı.
Kore Cinsel Şiddet Suçu Yardım Merkezi’nin istatistiklerine gore, 2004 ile 2006
arasında, danışmanlık merkezi, cinsel istismar kurbanlarından 650’den fazla şikâyet aldı.
Bunların tamamında zamanaşımı süresi dolmuştu. Merkez daha yeni istatisikler
sağlayamadı. Çocuklar cinsel istismarı nasıl bildirecekleri hakkında çok az şey biliyor ve
çoğu zaman buna cesaret edemiyordu. DNA teknolojisindeki gelişmeler polis ve
savcıların bu tür olayları yıllar sonar dahi sorgulamasına imkân verdi.
3. Cezalandırma Uygulaması
Milli Ceza Adaleti İstatistikleri 2010’a gore, tecavüz suçundan mahkumiyet oranı yüzde
42.7. Bu oran, diğer ağır suçlardan daha az bir orandır. Cinayet suçundan mahkumiyet
oranı yüzde 68.3’tür. Ancak tecavüz suçundan mahkumiyet oranı, cezalandırma oranı
yüzde 39.6 olan gasp suçundan daha düşük değildir ve yüzde 45 olan kundaklamanın
hemen altındadır. 2,104 tecacüz ve cinsel saldırı davasında, bölge mahkemeleri 5 olayda
ömür boyu hapis, 537’sinde hapis, 686’sında görevden uzaklaştırma ve 308’inde para
cezası verdi. 22,392 saldırı ve kötü muamele suçunda hapis cezası 1,282 defa, görevden
uzaklaştırma 2,801 defa ve para cezası 13,622 defa uygulandı. Hapis cezası bakımından,
139 cinayet mahkûmiyetinde 3 yıldan fazla hapis cezası, 157’den fazlasında 5 yıl hapis
cezası ve 196’dan fazlasında 10 yıl hapis cezası verildi. 529’dan fazla tecavüz ve cinsel
saldırı suçunun 7 tanesi aynı cezayı aldı. Cinsel saldırı suçlarının cezalandırılmasında,
özellikle çocuklara karşı suçlarda son zamanlarda diğer suçlara nazaran daha katı cezalar
verilmektedir. 2010 yılında Cezalandırma Komisyonu cinsel suçlardaki cezalandırma
rehberini değiştirdi ve asgari ve azami hadleri yükseltti. Şu an itibariyle tecavüz suçunda
ceza aralığı 1,5 yıldan 7 yıla kadar, 13 yaşından küçüklere tecavüz suçunda 6 yıldan 13
yıla kadardır. Cinayette ceza 6 yıldan 17 yıla kadardır. Cezalandırma rehberinden
bağımsız olarak, Ceza Kanuna göre, suç anında sarhoş olan mütecavizlerin hapis
cezasında indirime gidilmektedir. Bu durumda da, ilgili Ceza Kanunu hükmünün
değitirilmesi tartışmaya açılmaktadır.
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4. Tecavüz Mahkûmiyeti Açısından Karşı Koyma Gerekliliği
(1) Sorun
Kore’de, Ceza Kanunu tecavüz suçunu doğrudan tarif etmemektedir. Sadece “bir kadına
şiddet veya tehditle tecavüz eden kişi 3 yıl ya da daha fazla hapis cezasına çarptırırlır”
(Madde 297) hükmü vardır. Kanun tecavüzün ne olduğunu açık bir şekilde belirtmediği
için, mahkeme tecavüzü kendi usulünce tanımlamak zorunda kaldı ve Kore Yüksek
Mahkemesi tarafından karara bağlanan davalarda11 tecavüz, “şiddet ya da tehdit
nedeniyle kadın için karşı koymanın imkânsız ya da son derece zor olduğu durumlarda
gerçekleşen cinsel ilişki fiili” olarak tanımlandı. Bu son derece şiddet ilkesi, kadının en
azından, karşı koyduğunu ispatlamak için, tüm gücüyle karşı koymaya “çalışmasını”
öngörmektedir. Kurbanın karşı koymasının bu ilkeye uymadığı durumlarda, sanık, delil
eksikliği nedeniyle suçsuz bulunmaktadır. Bu durumda şiddet ya da tehdidin
mevcudiyetini ispatlamanın mümkün olmadığından bahsedilmektedir12.
(2) Aşırı Şiddet İlkesi
Kore’deki davalara geçmeden once, Kore mahkemelerinin takip ettiği aşırı şiddet ilkesi
tartışılacaktır. Bu ilke, “şiddet ya da tehdit nedeniyle kadın için karşı koymanın son
derece zor ya da imkânsız olduğu” bir şiddet ya da tehditin varlığını aramaktadır. Böyle
bir şiddetin varlığını kabul etmek için mahkeme kurbanın i) tüm gücüyle karşı koymasını,
ii) fırsatı olduğunda yardım için haykırmasını, iii) saldırgana karşı saldırgan bir tutum
sergilemesini aramaktadır13. Bu ilke, öğreti arasında hala büyük bir tartışma konusudur.
Bazıları bunu desteklemekte, bazıları ise buna muhalif olmaktadır.
(3) Destekleyen Görüşler
Takip eden açıklamalarda, bazı bilim adamlarının bu ilkeyi desteklemelerinin nedeni
ortaya koyulmaktadır: i) Cinsel ilişki doğası gereği içinde fiziksel bir gücün
sergilenmesini gerektirir ki, eğer güç konusunda bir ayrım yapılmazsa, bu durumda fiziki
güç kıstası yardımcı olmayacaktır,14 ii) Masum insanların, işlemedikleri bir suç nedeniyle
cezalandırılmamaları önemlidir. Diğer suçlardan farklı olarak, tecavüz suçu esas itibariyle

11

Korean Supreme Court, 88Do1628 delivered on Nov. 8, 1988.

12

Korean Supreme Court, 91Do546 delivered on May 28, 1991.

13

LEE, Sang Don, Requisites for Injury Resulting from Rape, GOSIGYE, June 1999 at 62.

14

OH, Young Geun, CRIMINAL LAW PARTICULARS 169 (2006).
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somut delillerden ziyade kurbanın ifadelerine dayanmaktadır15 ve böylece bir kadın şantaj
için bir kişiyi haksız yere tecavüzle suçlayabilir16. İlave olarak, ceza hukukunun amacı
sadece kurbanın haklarını korumak değil, aynı zmanda sanığın da haklarını
korumaktadır17. iii) “Bir kadının karşı koymasını imkânsız ya da son derece zor yapan
şiddet ya da tehdit” ilkesi, tecavüz için bir ön şart olmalıdır. Zira hiç bir kadın, karşı
koyabiliyorken bir saldırganın kendisine tecavüz etmesine izin vermeyecektir18.
(4) Muhalif Görüşler
Takip eden açıklamalarda, bazı bilim adamlarının bu ilkenin kabulüne muhalif olmasının
sebepleri ortaya konulmaktadır: i) Karşı koyma bazen daha çok şiddete sebep olabilir ki,
bu da kurbanın hayatını tehlikeye sokar,19 ii) Bu ilke, kadınların bir erkeği reddetmesinin
daima samimi olmadığı gibi yanlış bir inançtan doğmaktadır,20iii) Bu ilke, tecavüzü
cezalandırmanın kadının iffetini koruduğunu ima edebilir, oysa tecavüzü cezalandırma
aslında kendi kararlarını verebilme özgürlüğünü korumak içindir21. Böylece, kurbana
yeterince karşı koyduğunu ispat yükü yüklemek suretiyle, bu ilke, kurbanı, kendini
korumayı ihmâl etmekle itham etmektedir,22 iv) Bu ilke, suçluluğu açık olan kişilerin,
gerçek karşı koyma olmadığı gerekçesiyle suçsuz bulunması gibi bazı anlamsız sonuçlara
yol açabilir ki, aslında çok açık bir redde rağmen cinsel ilişkinin gerçekleştiği bellidir,23
v) Kurbanın agresif bir tavır almasını beklemek ve onu saldırganla konuşmaktan
yasaklamak, onun ağlamaya ve çığlık atmaya devam etmesi anlamına gelebilir ki, bu
kurban için son derece anlamsızdır. Kurbanın, cinsel ilişkiden sonra saldırganla birlikte

15

Id.

16

YIM, Woong, CRIMINAL LAW PARTICULARS 163,164 (2003).

17

BAE, Jong Dae, CRIMINAL LAW PARTICULARS 233,234 (2006).

18

OH, Young Geun, CRIMINAL LAW PARTICULARS 169 (2006).

19

HAN, In Seop, Supreme Court Cases which Aggravate Sexual Violence, CAMPAIGN FOR MODIFYING
THE SUPREME COURT DECISIONS WHICH AGGRAVATE SEXUAL VIOLENCE 53 (2007).
20

Id. at 53.

21

CHO, Kuk, A Critical Study on the Marital Rape Exemption and the Resistance Requirement in the Korean
Rape Law, 13 CRIMINOLOGY 10 (2001).
22

PARK, Sang Ki, Rape and the Degree of Violence orThreat, 4 CRIMINAL CASE STUDIES 190 (1996).

23

LEE, Ho Joong, Reflection of the Principle of Extreme Violence?: the Meaning and Suggestion of
2005Do3071, CAMPAIGN FOR MODIFYING THE SUPREME COURT DECISIONS WHICH
AGGRAVATE SEXUAL VIOLENCE 149 (2007).
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sigara içmesi ya da onunla bazı yerlere birlikte gitmesi gibi davranışları tutarsızlık olarak
görülebilirse de, bu farklı bir kişlikten kaynaklanablir ve böylece hemen daima kurbanın
cinsel ilişkiye rıza gösterdiği anlamına gelmez. Bundan dolayı, kurbanın devam edecek
şekilde agresifliğinin bir gereklilik olarak görülmemesi gerekir24.
(5) Mahkeme Uygulaması
Karaoke Assistant Davasında25, Yüksek Mahkemenin gerekçesi şöyleydi: Kurban
tarafından yapılan “sanığın güç kullanarak onun kalkmasını engellemek için omuzlarını
kanepeye doğru bastırması, kurbanın bağırıp yardım için çığlık atmasına ve sanığın
durması için yalvarmasına rağmen onun karşı koymasını bastırması” yönündeki ifadesi,
salt kendisine ne yapıldığından emin olmasından önce kaçma şansına sahip olması ve
elbiselerinin nasıl çıkarıldığını hatırlamaması, kurbanın ifadesini geçersiz kılmaz. Ayrıca,
birinci, ikinci ve üçüncü şahit ifadelerinde “odaya girdiklerinde ne olduysa kurbanın bir
taraftan elbiselerini giyinirken diğer taraftan ağladığını ve sanığın da sarhoş olduğunu ve
büyük bir hata yaptığını söylediğini ve kurbana susması için para teklif ettiğini”
belirtmişlerdir. Bu, kurbanın ifadesinin daha doğru olduğunu göstermektedir. Runaway
Housewife davasında26, Yüsksek mahkeme sanığı tecavüz suçundan suçlu buldu ve onu 2
yıl 6 ay hapse mahkûm etti. Gerekçe şöyleydi: Tecavüzden mahkûm olmak için, bir
kişinin şiddet kullanması ya da ağır şekilde kadını tehdit etmesi gerekir ki, böylece
kadının karşı koyması imkânsız ya da son derece zor olsun.27 Şiddet ya da kullanılan
tehdidin çok büyük olduğunun tespiti için, mahkeme sadece şiddet ve tehdidin miktar ve
şeklini analiz etmek zorunda değil, aynı zamanda şiddet ya da tehdit uygulandığından
bunun prosedürünü ve kurban ile sanık arasındaki ilişkiyi ve olayı etkileyebilecek diğer
unsurları da incelemek zorundadır28. Önceki davalarda kullanılan “Mahkeme sadece
şiddet ve tehdidin miktar ve şeklini görmek zorunda değil, aynı zamanda…” ifadesiyle29
şu anlatılmak istenmiştir: Sanık tarafından uygulanan şiddet ya da tehdit küçük olsa bile
şiddet ya da tehdit sanığı fiziki ya da manevi olarak öyle bir etkilemiştir ki bu suretle
kurbanın karşı koyması imkânsız ya da son derece zor olmuştur. İşte bu da, sanığı
24

LEE, Sang Don, supra, at 63.

25

Korean Supreme Court, 2005Do3071 delivered on July 28, 2005.

26

Northern Seoul District Court, 2004GoHab228 delivered on Oct. 22, 2004.

27

Korean Supreme Court, 88Do1628 delivered on Nov. 8, 1988.

28

Korean Supreme Court, 2004Do2611 delivered on June 25, 2004.

29

Id.
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tecavüzden mahkum etmek için yeterli olmalıdır. Bu davada, olayın şartlarına bakarken,
kurbanın, karşı koymanın sadece kendisine daha fazla şiddet getireceğine inanması ve
ayrıca da karşı koysa bile saldırganı engelleyemeyecek olması makul gelmektedir.
Bundan dolayı, kurbanın, bu sebeplerle karşı koymaktan vazgeçmesi anlaşılabilir bir
durumdur. Böylece, kuvvetli şiddet açıkça gösterilmemesine rağmen, kurbanın karşı
koymasını son derece zor hale getirmiş ve onun karşı koymasını engellemiş olabilir. Bu
çerçevede, bu olayda kullanılan şiddet mahkûmiyet için yeterli bulundu.
Tecavüz konusundaki tartışmalar Kore’de daha ziyade erkekler tarafından
şekillendirilmiştir. Kadın kurbanların bağımsız sesleri, soruşturma, yargılama hatta
akademik dünyada fazlaca yankı bulmamıştır. Böylece korku, karmaşık duygu ve
kurbanın diğer kişisel tecrübesi, kendine olan saygının ihlali tecavüz davalarında pek
dikkate alınmamıştır. Ele aldığımız iki Kore davası, sadece karşı koyma standardını
düşürdüklerii için değil, aynı zamanda kurbanın görüş açısını değerlendirdikleri ve
yansıttıkları için de önemlidir. Umarız yargılama sürecinde ve akademik tartışmalarda
kurbanların görüşlerine daha çok yer verilir ve bunlar dikkate alınır.
5. Diğer Konular
Bir erkek olarak doğan ancak sonradan bir transeksuel olan bir kişi, cinsel suçlar
açısından bir kadın olarak kabul edilmemektedir.30Öğretide bir kocanın karısına tecavüz
edip edemeyeceği hukuki açıdan tartışılmaktadır. Yüksek Mahkeme, kadının kocası
tarafından tecavüz edilen bir kurban olamayacağı yönünde karar verse de,31 bu konuda
farklı görüşler bulunmaktadır. Böyle bir görüş Kore Ceza Kanunu’nun bu konuda Alman
Ceza Kanunu’nun 1996’daki revizyondan önceki halinden farklı olduğunu
göstermektedir. Önceki Alman Ceza Kanunu’nundaki hüküm açık bir şekilde eşi tecavüz
konusu olmak bakımından dışlamaktayken, Kore hükmü bundan hiç bahsetmemektedir32.
Diğer bir öneri de eşler ayrı yaşadığında ya da ayrıldığında yahut boşanma davası
açıldığında, ayrılma talebinde bulunulduğunda tecavüzün mümkün olduğunun kabul
edilmesi yönündedir33.

30

Korean Supreme Court, 96do791 delivered on June 11, 1996.

31

Korean Supreme Court ,70do29 delivered on Mar. 10, 1970.

32

LEE, Young Ran, An essay on the Criminal Aspects of the Special Act on Sexual Violence Crimes,
HUMAN RIGHTS AND JUSTICE, Vol. 214, 1994/6, p. 54.
33

YOON, Hoo Jung, FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND EQUALITY (1977), pp. 71-72.
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IV. Sonuç: Gelecekteki Gelişmeler İçin Öngörüler
Özel Kanun hükümleri daha geniş bir cinsel şiddet suçu kavramı sunarken, Kore Ceza
Kanunu cinsel şiddet suçlarının klasik şekli için genel bir çerçeve sağlamaktadır. Kore,
kadınlara karşı cinsel şiddet suçunu düzenlemekte mesafe katetti; ancak bu suçlarla
mücadelede, tecavüz mahkûmiyetinde karşı koyma ilkesi gibi bazı geleneksel tutumlarını
devam ettirmektedir. Bununla birlikte, bu konuda suçlanması gereken, cinsel suçları en
çirkin ve ciddi ihlaller olarak gören ceza hukuku politikası değil, daimi cinsel suç
işleyicilerin tedavisi için yetersiz programlar ve kadın kurbanlara karşı şövenist kültürdür.
Herhangi bir ceza sistemi cinsel suçlar konusunda yumuşak bulunabilir. Insanlar cinsel
şiddetin suç doğasını kabul etmediği zaman, ceza sistemlerininin cinsel suçlar konusunda
yumuşak olduğu yanlış algısında olabilirler. Dogani filminin gösterime girmesi, bu
konudaki çalışmalara ve sadece cinsel şiddet suçlarının cezasını ağırlaştırma tehlikesi
içinde olduğu görülen kanunlaştırma çabalarına önemli bir ivme kazandırdı. Ancak sorun,
tüm tedbirlerin etkinliğini kimsenin henüz bilmemesindedir. Atmamız gerken birinci
adım cinsel suç faillerinin toplumuzudaki gerçek durumlarını incelemek ve araştırmaktır.
Ancak o zaman, cinsel suçlara ve tacizlere karşı özel, somut tedbirlere sahip olabiliriz.
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dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Department of Penal Law
Jagiellonian University
Cracow, Poland,

Discrimination and violence against women – facts and statistics.
Poland has 38,5 million inhabitants including almost 20 million women. It is estimated
that approx.. 800.000 women per year are victims of broadly defined violence. Also
approx. 150 women dies in result of so called domestic misunderstandings. As it is
revealed by scientific study1, almost 6% of women population of Poland becomes a
victim of violence that meets the elements of a crime. The same study shows that during
the entire life approx. 30% of women have become a victim of physical or sexual
violence. The most frequent form of violence is a threat of further physical harm (18% of
cases), throwing or beating with some object (12% of cases) pushing, jerking, armstwisting, hair-pulling (18,2% of cases), slapping, kicking, beating, hitting with a closed
fist (12,6 % of cases).
Study conducted on Warsaw respondents indicated that the most frequent form of
violence is mental violence. Slender has been noted by 30% of women and 36% of men,
humiliation – 21% of women and 18% of men, jerking – 16% of women and men.

1

B. Gruszczyńska: “Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne”. Wolters Kluwer
2007
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Beating has been experienced by 9% of women and 4% of men and threats – 16% of
women and 20% of men.
During the study on attitude towards domestic violence (Warsaw respondents) it has been
shown that most frequently people said that no one should interfere with private family
issues (28% of women and 47% of men). Next, 30% of women and 38% of men pointed
out that it was better not to interfere because one may bring unnecessary trouble on
oneself. 12% of women and 12% of men thought that there were circumstances that
justify domestic violence. What is more, 12% of women and 22% of men claimed that
domestic violence was an issue in families from a social margin (pathological ones).
Finally, 14% of women and 18% of men indicated that battered women were mutually
responsible for the violence.
It results from study by B. Gruszczyńska, that almost every 6 th woman has experienced
sexual violence. The five-year victimization index is 5, and one-year index – 1,6. Mostly
there were attempts of rape or sexual touching against woman’s will (1/6 of cases).
Among 64 women participating in the study 3,2% claimed that they had been raped.
Other forms of sexual violence (i.a. forcing to sexual encounters or such encounters with
others, prostitution) appeared much more seldom.
Violence from the partner’s side is, according to the respondents - mainly physical
violence. Almost 15,6% has experienced it. Sexual violence was experienced by 5,1% of
women. Among those women, 14% suffered injuries requiring medical assistance and 1/3
had to be hospitalized. 22 of those women were pregnant at that time. More than half of
the women felt that their life was endangered. In 2/3 of cases of physical violence the
perpetrator was under influence of alcohol (in 2 cases – drugged). 25% of female
respondents experienced violence from a man not being their life partner. In every 5th
case it was physical violence and in every 8th – sexual one.
When it comes to women-victim age, in cases where the violence originated from their
partner it was mostly 45-54 years. In case of sexual done-by-partner violence – women at
the age above 55. However, when it comes to non-partner violence the victims were in
the age group of 18-24.
The study results confirmed the thesis that women are more often vulnerable to violence
in big cities rather than in other places of residence. It is significant that women
experienced violence 3 times more often from their non-martial partner (in cases of
sexual violence – 5 times more often).
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The female victims of sexual violence are mostly women with lower education, however
in case of physical violence – they are those with high-school or academic education.
Women that has been brought up in family where there has been a history of domestic
violence (against their mothers), experienced violence 2 times more often. It confirms the
thesis on replication of patterns not only those of active (aggressor) but also passive
(victim) character.
The index of violence-reporting is around 25% which means that the police is aware only
of 1/4 of cases of violence against women.

Discrimination
When it comes to women discrimination and inequality in legal and factual position it
needs to be outlined that for the last 10 years women earnings are approx. 80% of men
salary.
The difference between salaries is approx. 17% (in money it is average 700 PLN). It
differs upon several factors, but the higher professional position the gap between earnings
is also more noticeable (up to thousands of PLN).
In Poland the participation index in boards of directors or management in companies with
major state shareholding or in companies with state’s corporate governance is 27,99%.
The more precise division is the following:
-

board of directors – 35,15%

-

management board – 10,47%

-

employers – over 38%

-

entrepreneurs – 35%

-

university graduates – 60%.

Case study
Here are a few examples of discrimination in which some state agencies, whose main task
is to prevent discrimination against women, had intervened:
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1) On 9th July 2008 the Government Plenipotentiary for Equal Treatment (GPET)
received a case of discrimination of Border Guard agents – female officers who
were mothers. The Regulation issued by the Internal Affairs Ministry on the 17 th
June 2002r. regulating the time scheduling of officers work, forbid to employ
pregnant women or those taking care of a child younger than 4 years old. It has
been pointed out that it treated these officers unequally. The GPET filed a notion
to the Ministry regarding derogating the discriminatory provisions of the
Regulation.
2) On February 2009 the GPET intervened in the issue of contracts for female
handball players. These contracts had provided that the female player had to
inform the club on planned pregnancy and the club might have had the right not
to agree on the parenthood. Also if the player disobeyed she had to borne
financial consequences. The GPET issued a notion to the Ministry of Sports and
Tourism that such clauses and asking questions (while recruitment procedure)
about procreation plans and mandatory declarations on not getting pregnant - are
contrary to the Labor Code and infringe the equal treatment rule. The Ministry
informed the National Handball Association that there is no legal basis for
putting the abovementioned clauses into the sport contracts.
3) The GPET received a lot of letters indicating on discriminatory character of
several job offers. E.g. the requirement of particular sex of the future employee
without any indication on the justificatory circumstances of the job post character
(mainly why it requires only men). The notion has been sent to one of the
employment agencies on 15th March 2010. The agency replied that it had not
sufficient knowledge on the law upon that matter and the job post was on a
construction site, so they had thought that no woman would ever apply for the
position. However they assured that all application would be accepted. The
claimant as well as the agency have been informed on their rights and regulations
of the Labor Code.
4) As a result of the GPET intervention form 22 nd June 2011 regarding the
advertisement on Shopping Mall Maximus, the board of the Mall decided to seize
the campaign from the 1st July 2011. The advertisement in question consisted of a
picture of a woman lowering her underwear slowly and was accompanied by a
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slogan “We lower at maximum”2. The board of the Mall also issued a statement
that the company is governed by the principles of social responsibility and the
aim of the campaign had not been to insult any particular group of people. The
GPET indicated that placing of such an ad (containing sexual or indecent photos)
in public space may be considered as a regulatory offence (art. 141 of the
Regulatory Offences Code). The GPET also underlined that ads presenting
women as sexual objects effect on increase of the violence against women and
have to be treated as sexual harassment.
5) The GPET intervened during the National Chess Championship. The issue was
that the prizes for male and female champions were differentiated without any
reasonable grounds. For the best score the male contestant got 20.000 PLN and
the female one only 14.000 PLN. The GPET filed a notion to the Ministry of
Sports and Tourism.
Legal protection
Poland lacks a specialized agency for preventing discrimination or domestic violence.
Those functions are a part of GPET agenda. It is symptomatic that a specialized agency
for the purpose of women protection has always been established when the government
was taken over by left-wing or post-communist parties. When the right-wing parties took
control these agencies’ competences were then redirected to more general protection (e.g.
older people, handicapped) or changed into family-care centers. One must bear in mind
that in Poland there is an Ombudsman who is the constitutionally grounded office whose
role is to secure rights of all citizens.
Constitution
According to the article 33 of the Polish Constitution:

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic
life in the Republic of Poland.
2. Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education,
employment and promotion, and shall have the right to equal compensation for

2

a non-translatable game of words – in Polish the phrase “to lower” has multiple meanings. One may be
synonymic to “take off clothing” or it may also mean “to lower something” e.g. prices.
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work of similar value, to social security, to hold offices, and to receive public
honours and decorations.
Criminal law
In the scope of the criminal law the most important provision (apart from general
regulations of crimes against life or limb and liberty) is the article 207 of the Polish
Criminal Code (CC) is the crime of abuse which is prosecuted ex officio:

1. Who abuses physically or psychologically the closest person or other person
under their dependence, permanent or temporary in character, or underage person
or a person incompetent due to their mental or physical condition, is subjected to
a penalty of imprisonment from 3 months up to 5 years.
2. If the act described in §1 is accompanied with aggravated cruelty, the offender is
subjected to a penalty of imprisonment from one year up to 10 years.
3. If the result of the act described in §1 or §2 is suicide attempt of the abused, the
offender is subjected to a penalty of imprisonment from 2 years up to 12 years.

It is worth underlining that the crime of rape (which covers not only an intercourse but a
wide range of sexual activities) is prosecuted upon a notion of the victim. Nowadays a
heated debate takes place whether it would be appropriate to derogate that condition.
Then the crime would be prosecuted notwithstanding the will of the victim. That person
could only refuse to testify.
In case of limb damages lasting shorter that 7 days the crime is prosecuted upon a so
called private indictment (however the Prosecutor’s Office may investigate on their own).
Polish criminal law provides also a range of penal measures which may be imposed apart
from the penalty itself in cases of crimes related to domestic violence (70% victims are
women). Court may impose a penal measure of restrain from certain groups or venues,
ban on contact with certain individuals, restrain from certain individuals, ban on leaving
certain place of stay without court’s consent or order to leave the place of stay inhabited
together with the victim (even if the offender is the owner of the venue). The above
mentioned measures may be ordered separately or jointly. They may be accompanied by
an additional order to check in at a police station according a certain time schedule.
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Infringement of the above measures and orders is a crime punishable with up to 3 years of
imprisonment, limitation of liberty (community service) or fine. The order to leave the
place of stay inhabited together with the victim may be issued sooner, during the
investigation as a preventive measure.

Labor law
Women protection in labor law is expressed by the guarantee of equal treatment and ban
on any sort of direct or indirect discrimination in all employment relationships (art. 18 3a183e of the Polish Labor Code, LC). They relate to the following aspects:
-

employment and dismissal,

-

terms of employment,

-

promotion politics,

-

access to trainings and education.

The LC provides that any actions leading to disproportions on the basis of sex are to be
treated as unlawful discrimination. Also the LC contains several provisions against
harassment and sexual harassment (art. 183a § 5 pt. 2 and §6 LC) and against mobbing
(art. 94 LC).

“Blue Sheet”
A specific mean for preventing domestic violence is the so called Blue Sheet. It has been
designed in 1998 by the National Agency for Solving Problems with Alcohol as a
procedure of police intervention against domestic violence. Today it is the most
significant database and procedure regarding violence and for women-victims is a
valuable sign that the domestic violence is prosecuted by competent agencies. The Blue
Sheet consists of 2 parts:
-

Sheet A in which the situation at the place of intervention is documented
(together with the actions taken etc.)

-

Sheet B describes the most frequent crimes related to violence and contact data of
several institutions and NGO’s which provide help.
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Sheet A is filled in by an intervening officer in presence of the perpetrator. It describes
the interventions’ details and may be considered a proof in court if the victim decides to
file a notion to prosecute. After the intervention the Sheet is to be handed over to the
officer’s supervisor. On the basis of the Sheet a district police officer is obliged to visit
the family within 7 days from the intervention and conduct the interview and then, not
less frequent than once a month visit the family.
It is an often experienced situation when the victim bullied by the perpetrator does not file
the notion to prosecute, withdraw charges, modifies or withdraws testimony, refuses to
cooperate etc. However it is important to know that there is no possibility to change the
Blue Sheet content, event on the express demand of the victim.
Administration measures
There are also some administration measures which may help the battered woman.
According to the provisions of the Statute Against Domestic Violence 2005 when a
member of the family makes the co-inhabitation unbearable due to usage of violence, the
victim may demand that a court ordered that perpetrator to leave the apartment. The same
statute makes a duty of every administrative officer to inform the Prosecutor’s Office
about any suspicion of an offence described in art. 207 CC.

Actions of community organizations
In Poland there are many active NGO’s which deal with the violence and discrimination
towards women. Very often public campaigns are arranged by the Polish biggest and
most influential media networks. There are also nationwide forums like the Women
Congress. The Women Politic Party however did not manage to enter the parliament
during recent election.
Significant educational influence has been made by the campaign against domestic
violence during which billboards with pictures of beaten women were placed around the
country. The pictures had descriptions “Because the soup was too salty”, “Because I was
not attractive enough”, “Because he had to let the steam off somehow.” There were
placed in the streets of 20 biggest Polish cities.
There was also a nationwide action to educate victims of sexual crime how to react and
when o seek help. The program was aimed to guarantee the victims that i.a. the
interrogation will be held be the officer of the same sex, the testimony will be recorded
that the victim will not have to repeat them again, any sort of confrontation be held
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through the one way mirrors. All interrogation are supposed to be held in so called “blue
rooms”, which are to be prepared to provide comfort rather that official contact. There is
also a dedicated information line for violence victims.
Summary
Women are the most at risk of being victims of violence because historically there have
been unequal power relations between men and women. The low social and economic
status of women can be both a cause and a consequence of violence against women. One
must know that the rapid revolution in the Polish society after 1945 brought a significant
shift in traditional social roles. Making sexes equal was one of the elements of communist
ideology. It concerned also the common employment of women. The retirement-pension
system introduced (also for the farmers) let women to emancipate financially. The
propaganda posters shown women on tractors and other mechanical machines, in medical
uniforms, police uniforms etc. Probably due to that revolution, after 1989 there was no
noticeable reluctance to the first female prime minister (Hanna Suchocka 1992-1993),
Central Bank President (Hanna Gronkiewicz-Waltz 1992-2000) or Speaker of the
Parliament (Ewa Kopacz 2011-today). It seems that this set of circumstances had some
influence on the fact that feminist groups in Poland never were strong (at least through
last 20 years) despite they participated actively in the public debate.
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1.1 Kadına Karşı Ayırımcılık ve Şiddet – Olaylar ve İstatistikler

Polonya’nın nüfusu 38,5 milyondur ve bunun yaklaşık 20 milyonu kadındır. Yaklaşık
olarak yılda 800.000 kadının genel anlamda şiddet mağduru olduğu tahmin edilmektedir.
Ayrıca 150 kadın da aile içi geçimsizlik nedeniyle ölmektedir. Yapılan bilimsel çalışma 1
neticesinde Polonya kadın nüfusunun %6’sının suç niteliği taşıyan şiddet olaylarının
mağduru olduğu ortaya konulmuştur. Aynı çalışma kadınların yaklaşık %30’unun
yaşamları boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Şiddetin
en yaygın şekli daha ileri seviyede fiziksel zarar tehdidi olmak üzere (olayların %18’i),
bir nesneyi fırlatmak ya da onunla dövmek (olayların %12’si), itmek, kuvvetle çekmek ve
sarsmak, kollarını döndürmek, saç çekmek (olayların %18.2’si), tokat atmak,
tekmelemek, dövmek, yumruklamaktır (olayların %12.6’sı).
Varşova’da yapılan çalışmada katılımcılar en yaygın şiddet halinin ruhsal şiddet
olduğunu belirtmişlerdir. Kadınların %30’u ve erkeklerin %36’sının iftiraya, kadınların
%21’i ve erkeklerin %18’inin aşağılamaya, kadın ve erkeklerin %16’sının kuvvetle

1

B. Gruszczyńska: “Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne”. Wolters Kluwer
2007
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çekme ve sarsmaya maruz kaldığı kaydedilmiştir. Kadınların %9’u ve erkeklerin %4’ü
dayak yemiş, kadınların %16’sı ve erkeklerin %20’si ise tehdit edilmişlerdir.

Aile içi şiddete karşı tutum ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada (Varşova’daki
katılımcılar ile yapılmıştır) çoğunluk (kadınların %28’i ve erkeklerin %47’si) özel aile içi
ilişkilere karışmayacağını belirtmiştir. Sonrasında kadınların %30’u ve erkeklerin %38’i
söz konusu olaylara karışmamanın kendi başlarını belaya sokmamak adına daha iyi bir
tercih olduğunu belirtmişlerdir. Kadınların ve erkeklerin %12’si aile içi şiddetin haklı
olabileceği haller olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca kadınların %12’si ve erkeklerin
%22’si aile içi şiddetin belirli bir sosyal kesime (patolojik) mensup ailelerde görüldüğünü
ileri sürmüşlerdir. Son olarak kadınların %14’ü ve erkeklerin %18’i şiddete maruz kalmış
kadınların karşılıklı olarak şiddetten sorumlu olduklarını belirtmişlerdir.
B. Gruszczyńska tarafından yapılan çalışma göstermektedir ki, her 6 kadından biri cinsel
şiddete maruz kalmaktadır. 5 yıllık mağduriyet endeksi 5, 1 yıllık endeks ise 1,6’dır.
Bunların çoğu kadının rızasına aykırı olarak cinsel temasta bulunma ya da tecavüz
girişimleridir (olayların 1/6’sı). Çalışmaya katılan 64 kadın arasında %3,2’si tecavüze
uğradıklarını iddia etmişlerdir. Cinsel şiddetin diğer türlerine (ör. cinsel ilişkiye zorlamak,
başkaları ile cinsel ilişkiye zorlamak, fuhuş) daha az rastlanmaktadır.
Katılımcılara göre eş tarafından şiddet genellikle fiziksel şiddet olarak görülmektedir.
Yaklaşık olarak katılımcıların %15,6’sı bunu yaşamıştır. Kadınların %5,1’i cinsel şiddete
maruz kalmıştır. O kadınların %14’ü tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yaralanmışlardır
ve 1/3’üne hastanede müdahale edilmiştir. Bu kadınların 22’si hamile oldukları dönemde
şiddete maruz kalmışlardır. Kadınların yarıdan fazlası hayatlarının tehlikede olduğunu
hissetmişlerdir. Fiziksel şiddet olaylarının 2/3’ünde şiddet uygulayan kişi alkolün etkisi
altında imiş (2 olayda da kişiler uyuşturucu almış). Kadın katılımcıların %25’i eşleri
olmayan erkekler tarafından şiddete maruz kalmışlardır. Her 5 olaydan biri fiziksel her 8
olaydan biri de cinsel şiddet vakıasıdır.
Eşleri tarafından şiddete maruz kalan kadınlar 45-54 yaşları civarındadır. Eşleri
tarafından cinsel şiddete maruz kalanlar ise 55 yaş üzerindedir. Ancak eşleri olmayan
kişiler tarafından şiddete maruz kalanların yaş aralığı 18-24’dür.
Çalışma sonuçları kadınların diğer yerleşim alanlarına kıyasla büyük şehirlerde şiddete
maruz kalma ihtimallerinin daha yüksek olduğu tezini doğrulamaktadır. Kadınların evli
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olmadıkları eşleri tarafından 3 kat daha fazla şiddet görmeleri (cinsel şiddet olaylarında 5
kat daha fazla) ise anlamlıdır.
Cinsel şiddetin kadın mağdurları genellikle az eğitimli kadınlardır. Ancak fiziksel şiddet
mağduru kadınlar lise mezunu ya da akademik eğitim almış kadınlardır.
Aile içi şiddet olaylarının yaşandığı aileler (anneye karşı şiddet) tarafından yetiştirilen
kadınlar 2 kat daha fazla şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu durum döngülerin
tekrarlanması tezini sadece aktif (saldırgan) açısından değil ve fakat pasif karakter
(mağdur) açısından da doğrulamaktadır.
Şiddeti ilgililere bildirme oranı yaklaşık %25’tir; bu da polisin kadına karşı şiddet
olaylarının sadece ¼’ünden haberdar olduğunu göstermektedir.

1.2 Ayrımcılık
Kadına karşı hukuki ve fiili ayrımcılık ve eşitsizlikten bahsedersek belirtmemiz gerekir
ki; son on yılda kadınların kazancı erkeklerin maaşlarının %80’idir.
Maaşlar arasındaki fark yaklaşık %17’dir (parasal olarak bu değer 700 PLN’dir). Bu
durum çeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadır, ancak profesyonel pozisyonlar yükseldikçe
aradaki fark daha da artmaktadır (binlerce PLN’ye kadar).
Polonya’da hisselerinin çoğu devlete ait olan şirketler ya da devlet tarafından yönetilen
şirketlerde yönetim kurulu ya da şirket idaresine katılım oranı %27,99’dur. Daha net
dağılım aşağıdaki gibidir:
-

Yönetim kurlu - %35,15
İdare kurulu - %10,47
İşverenler - %38’in üzerinde
Girişimciler - %35
Üniversite mezunları - %60.

1.3. Vaka analizi
Aşağıda asıl görevleri kadına karşı ayrımcılığı önlemek olan devlet kurumlarından
bazılarının müdahil olduğu ayırımcılık örnekleri yer almaktadır.
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1) 9 Temmuz 2008 tarihinde Devlet Eşit Muamele Temsilcisi (DEMT) Sınır Muhafızlığı
kurumu ile anne olan kadın memurlara dair bir ayrımcılık dosyası kabul etmiştir. İç İşleri
Bakanlığı tarafından hazırlanan 17 Haziran 2002 tarihli düzenleme memurların çalışma
saatlerini düzenlemekte ve hamile ve 4 yaşından küçük çocuk sahibi kadınların
çalışmasını yasaklamakta idi. Bu durumun memurlar arasında eşitsizliğe yol açtığı
belirtildi. DEMT düzenlemede yer alan ayrımcı maddelerin kaldırılmasına dair bakanlığa
başvurmuştur.

2) Şubat 2009’da DEMT kadın hentbol oyuncularının sözleşmeleri konusu ile
ilgilenmiştir. Bu sözleşmeler uyarınca kadın oyuncuların spor kulüplerini planlanan
hamilelikten haberdar etmesi gerekliydi ve ayrıca kulübün ebeveynlik konusunda rıza
göstermeme hakkı mevcut idi. Bunlara uymayan oyuncuların finansal sonuçlara
katlanması gerekmekte idi. DEMT Spor ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunarak söz
konusu maddelerin ve üreme planları hakkında soru sorulması (işe alım esnasında) ve
hamile kalmamaya dair zorunlu açıklamaların İş Kanunu’na aykırı olduğu ve eşitlik
ilkesini de ihlal ettiğini belirtmiştir.
3) DEMT çeşitli iş tekliflerinde ayrımcılığa yönelik unsurlar bulunduğuna dair bir çok
şikayet almıştır. Ör: İş ilanını haklı kılabilecek hiçbir gerekçe açıklanmaksızın işe
alımlarda belirli bir cinsiyetin aranması (genel olarak sadece neden erkek arandığına
dair). 15 Mart 2010’da işveren kurumlardan birisine başvuruda bulunulmuştur. İlgili
kurum bu konuda yeterli hukuki bilgileri olmadığını ve iş ilanının bir inşaat sitesinde yer
aldığını, bu nedenle hiçbir kadının bu işe başvurmayacağını düşündüklerini belirtmiştir.
Ancak herkesin başvurusunun kabul edileceğini teyit etmişlerdir. Başvurucu ve kurum İş
Kanunu uyarınca sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilmişlerdir.
4) Maximus Alışveriş merkezinin reklamına dair 22 Haziran 2011 tarihli DEMT
müdahale formunun sonucu olarak alışveriş merkezi yönetim kurulu kampanyayı 1
Temmuz 2011 tarihi itibariyle durdurmaya karar vermiştir. Söz konusu reklam iç
çamaşırını yavaşça indiren bir kadın ve “maximumda indiriyoruz”2 yazılı bir slogandan
ibaret idi. Alışveriş merkezinin yönetim kurulu ayrıca yazılı bir açıklamada bulunarak
şirketlerinin sosyal sorumluluk ile idare edildiğini ve kampanyanın amacının belirli bir
kesim insanı aşağılamak olmadığını belirtmiştir. DEMT kamusal alanda o tip bir reklama
2

Tercümesi olmayan bir kelime oyunu – Lehçede “indirmek” kelimesi çeşitli anlamlara sahiptir. Bir anlamı
“kıyafetlerini çıkarmak” iken bir diğeri fiyat vs. gibi “bazı şeyleri düşürmek” ile eş anlamlı olabilir.
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(cinsel ve edepsiz fotoğraf içeren) yer vermenin idari bir suç (İdari Suçlar Kanunu m.
141) olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştir. DEMT ayrıca kadını cinsel obje olarak
gösteren reklamların kadına karşı şiddetin artışını etkilediğini ve cinsel taciz olarak
değerlendirilmeleri gerektiğini vurgulamıştır.
5) DEMT Ulusal Satranç Şampiyonasına müdahale etmiştir. Konu herhangi geçerli bir
açıklamaya yer verilmeksizin kadınlar ve erkekler şampiyonlarında verilecek ödülün
farklı olması idi. Erkeklerde en iyi sonuç alan kişi 20.000 PLN alır iken kadınlarda bu
ödül sadece 14.000 PLN idi. DEMT Spor ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda
bulunmuştur.

2-Hukuki Koruma
Polonya ayrımcılığı ya da aile içi şiddeti önlemeye yönelik uzman bir kuruluştan
yoksundur. Bu işlevleri yerine getirmek DEMT’in programının bir parçasıdır. İktidarın
sol kanattan olan partilerden ya da post-komünist partilerden oluştuğu dönemlerde,
kadınların korunması amacıyla uzman bir kuruluş kurulması semptomatiktir. Sağ
kanattan olan partiler kontrolü ele aldığında ise bu kuruluşların görevleri daha ziyade
genel korumaya (örneğin yaşlı insanlar, engelliler…) yönlendirilirdi ya da aile bakım
merkezlerine çevrilirdi. Şu akıldan çıkarılmamalıdır ki; Polonya’da Anayasa gereği,
görevi tüm vatandaşların haklarını temin etmek olan bir ombudsman (kamu denetçisi)
vardır.
3-Anayasa
Polonya Anayasası’nın 33’ncü maddesine göre:
1.Kadın ve erkek aile içinde, politikada, sosyal ve ekonomik hayatta eşit haklara sahip
olacaktır.
2.Kadın ve erkek özellikle eğitim konusunda olmak üzere, istihdam ve terfi alma
hususunda, eşit çalışma karşılığı verilecek bedel hususunda, sosyal güvenlik hususunda
ve kamusal onur ve nişanların verilmesi konusunda eşit haklara sahip olacaktır.
3-Ceza Hukuku
Ceza hukuku alanında en önemli hüküm ( hayata karşı işlenen suçlara ilişkin genel
düzenleme dışında) Polonya Ceza Kanunu’nun 207.maddesindeki, re’sen soruşturmaya
tabi olan, istismar suçunu düzenleyen hükümdür.
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1. Sorumluluğu altındaki en yakın kimseyi ya da başka herhangi birini, küçük
yaştaki birini ya da ruhsal ya da fiziksel durumundan ötürü ehliyetsiz olan birini,
fiziksel ya da psikolojik olarak istismar eden (geçici ya da kalıcı olarak) kişi 3
aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
2. Madde 1 deki fiil aynı zamanda ağır işkence de içeriyorsa, fail 1 yıldan 10 yıla
kadar hapis cezasına çarptırılır.
3. Şayet, madde 1 deki ya da 2 deki fiil neticesinde mağdur intihar girişiminde
bulunmuşsa fail 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
Şu hususun da altını çizmek yerinde olacaktır: tecavüz suçu (cinsel birleşme
yanında çok çeşitli cinsel aktiviteleri de kapsar) mağdurun arzusu üzerine
kovuşturulur. Son günlerde çok tartışılan bir konu ise bu şartın değiştirmenin
uygun olup olmayacağıdır. Bu durumda suç, mağdura bağlı olmaksızın
kovuşturulabilecektir; mağdur yalnızca ifade vermeyi reddedebilir.
7 günden az süren uzuv yaralanmalarında ise suç ‘özel iddianame’ ile
kovuşturulur
(Bununla birlikte Savcılık kendisi soruşturma yapabilir).
Polonya Ceza Hukuku, aile içi şiddete ilişkin suçlarda (mağdurların %70’i
kadındır), esas cezanın yanında verilebilecek birçok cezai tedbir de
öngörmektedir. Mahkeme, belirli gruplardan ya da yerlerden uzak durmaya,
belirli kişilerle iletişim kurulmasının yasaklanmasına, bulunduğu yerden
mahkemenin izni olmaksızın ayrılamamaya ya da mağdurla beraber yaşadıkları
yeri terk etmeye (faile ait olsa da) cezai tedbir olarak hükmedebilir. Bu sayılan
tedbirlere, birlikte veya ayrı ayrı hükmedilebilir. Aynı zamanda, bu tedbirlere ek
olarak, failin belirlenen zamanlarda polis merkezine check-in yapmasına da
hükmedilebilir. Yukarıda sayılan tedbirlere ve talimatlara uyulmaması ise bir
suçtur ve ihlal eden fail 3 yıla kadar hapis cezasına, hürriyetin kısıtlanması
cezasına (kamu hizmeti cezası) ya da para cezasına çarptırılır. Fail ile mağdurun
birlikte yaşadığı yeri terk etme cezasına soruşturma aşamasında, koruma tedbiri
olarak, daha erken bir zamanda da hükmedilebilir.
2.3. İş Hukuku
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İş hukukunda kadınların korunması eşit muamelenin ve iş ilişkilerinde dolaylı ya
da doğrudan her türlü ayrımcılığın önlenmesinin teminat altına alınması yoluyla
sağlanmaktadır (Polonya İş Kanunu md. 18³ª-18³b). Bu maddeler aşağıdaki
hususlara ilişkindir:
-işe alma ve işten çıkarma
-istihdam koşulları
-terfi politikaları
-eğitim ve stajlara erişim.
Polonya İş Kanununa göre, cinsiyet ayrımından kaynaklanan herhangi bir
orantısız muamele yasadışı ayrımcılıktır. Bu kanun, aynı zamanda her türlü taciz
(cinsel tacizi de kapsayacak şekilde) ve mobbinge karşı düzenlemeler
içermektedir (md. 18³ª §5/2 ve §6).
2.4. ‘Mavi Dosya’
Aile içi şiddeti önlemek amacıyla kullanılan diğer bir prosedür ise ‘Mavi Dosya’
olarak adlandırılan prosedürdür. Mavi Dosya 1998 yılında Alkol Problemlerinin
Çözülmesi için kurulan Ulusal Kuruluş tarafından, aile içi şiddeti önlemek
amacıyla polisin yaptığı müdahalenin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Bu
sistemin, günümüzdeki, şiddetin önlenmesiyle ilgili en önemli veri tabanı ve
prosedür olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda, kadın mağdurlar açısından,
aile içi şiddetin yetkili kuruluşlar tarafından soruşturulduğunun önemli bir
göstergesidir. Mavi Dosya iki kısımdan oluşmaktadır:
-Müdahale sırasındaki durumun belgelendirildiği A Dosyası,
-Şiddetle alakalı en sık rastlanan suçların tarifinin yapıldığı ve yardım sağlayan
çeşitli enstitü ve NGO’ların iletişim bilgilerinin yer aldığı B Dosyası.
A Dosyası, müdahalede bulunan memurlardan biri tarafından, failin huzurunda
doldurulur. Bu dosya, müdahalenin ayrıntılarını içerir ve şayet mağdur
soruşturma başlatılmasını isterse, mahkemede delil olarak dikkate alınabilir.
Müdahalenin ardından, bu dosya yetkili amire teslim edilir. Müdahalenin
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ardından ise, 7 gün içinde, bölge polis memurlarından biri aileyi ziyaret etmek ve
görüşme yapmakla yükümlüdür. Daha sonra ise, ayda 1 defadan az olmamak
üzere aileyi ziyaret etmek zorundadır.
Fail tarafından sindirilmiş (korkutulmuş) mağdurun soruşturma talebinde
bulunmaması, suçlamaları geri çekmesi, ifadesini değiştirmesi ya da geri alması,
işbirliği yapmayı reddetmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak şunu
belirtmek gerekir ki; Mavi Dosyanın içeriğini değiştirmek kesinlikle mümkün
değildir (mağdurun talebi, isteği bu doğrultuda olsa dahi).
2.5. İdari Tedbirler
Şiddete maruz kalan kadına yardımcı olabilecek idari tedbirler de mevcuttur.
2005 tarihli Aile İçi Şiddete Karşı Kanun’daki (Statute) düzenlemelere göre, eğer
aile üyelerinden biri birlikte yaşamayı, şiddet kullanmak yoluyla, çekilmez hale
getiriyorsa, mağdur, failin yaşadıkları yerden uzaklaştırılmasına hükmedilmesini
mahkemeden talep edebilir. Aynı kanuna göre, md.207 CC’ de tarif edilen suçun
işlendiğine dair herhangi bir şüphe oluştuğu takdirde Savcılığa haber vermek,
tüm idari memurların görevidir.
2.6. Toplum Örgütlerinin Faaliyetleri
Polonya’da, kadına karşı şiddet ve ayrımcılıkla uğraşan çok sayıda NGO vardır.
Polonya’nın en büyük ve en etkili medya çevreleri tarafından, sık sık ulusal
kampanyalar organize edilmektedir. Aynı zamanda ‘Kadınlar Kurultayı’ gibi
ulusal forumlar bulunmaktadır. Ancak, ‘Kadın Siyasi Partisi’ geçtiğimiz
seçimlerde parlamentoya girememiştir.
Kampanya kapsamında, şiddet görmüş kadın resimleri billboardlara asılmak
suretiyle, aile içi şiddet konusunda, eğitici etkiler yaratılmıştır. Resimler ise şu
şekilde açıklamalar içermekteydi: ‘Çünkü çorba çok tuzluydu.’ , ‘Çünkü
yeterince çekici değildim.’, ‘Çünkü sinirini birinden çıkarması gerekiyordu.’.
Resimler Polonya’nın en büyük 20 şehrinin sokaklarına asılmıştı.
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Bunun dışında, cinsel suç mağdurlarının nasıl tepki vermesi gerektiği ve ne
zaman yardım almaları gerektiği konusunda eğitilmelerine yönelik ulusal bir
çalışma yapılmıştır. Programın amacı, mağdurların sorgulama sırasında; aynı
cinsiyetten bir memur tarafından sorgulanması, ifadenin alınması sırasında kayıt
yapılması böylece mağdurun tekrar tekrar aynı şeyleri açıklamak zorunda
kalmaması, herhangi bir yüzleşmenin tek taraflı aynalar karşısında yapılması vb.
hususların garanti altına alınmasıydı. Bütün sorgulama işlemi, ‘mavi oda’
denilen, resmi bir ortamdan daha ziyade konforlu bir ortamda bulunmalarını
sağlayacak odalarda gerçekleştirilecektir. Bunun yanında, şiddet mağdurları için
özel bir bilgi ağı da vardır.
4. Özet
Kadınlar, tarih boyunca kadın ve erkek arasında orantısız güç ilişkilerinin
olmasından dolayı, şiddet mağduru olmak noktasında her zaman en riskli grup
olmuştur. Sosyal ve ekonomik statülerinin düşük olması, şiddete uğramaları
açısından hem bir sebep hem bir sonuç olabilir. Şunu söyleyebiliriz ki: 1945’ten
sonraki hızlı devrim, toplumdaki geleneksel sosyal rollerin belirgin şekilde
değişmesine sebep olmuştur. Komünist ideolojinin unsurlarından biri, cinsiyetleri
eşit kılmaktı. Aynı zamanda, kadınların istihdamıyla da ilgileniyordu. Emeklilikemekli maaşı sistemi kadınların ekonomik özgürlüğünü getirdi. Propaganda
amaçlı asılan posterlerde kadınlar traktör ve diğer mekanik makinelerin üstünde,
sağlık çalışanı üniformalarıyla, polis üniformalarıyla gösteriliyordu. Muhtemelen
bu
devrimden
dolayı,
1989’dan
sonra
ilk
kadın
Başbakana (Hanna Suchocka 1992-1993), Merkez Bankası Başkanına (Hanna
Gronkiewicz-Waltz 1992-2000) ya da Parlamento Sözcüsüne (Ewa Kopacz
2011-…) karşı herhangi bir belirgin direniş olmamıştır. Görünüşe göre, feminist
grupların, toplumsal tartışmada yer almalarına rağmen, hiçbir zaman çok güçlü
olamamasının (en azından son 20 yıldır) sebebi bu koşulların varlığıdır.

577

Kadına Karşı Ayırımcılık ve Şiddet. Polonya – Ulusal Rapor
dr hab. Wlodzimierz Wrόbel, prof. UJ
Çev.: Süheyla Ahsen Türkmen

578

“Violence Against Women in Greece”
Natinonal Report

Dr. Sofia Giovanoglou1

I. INTRODUCTION
Almost 60 years ago women in Greece had no political rights, men used to
exercise total power over them, and the patriarchal structure of the Greek society was
leading to an uncontrolled behavior of husbands over their wives or partners and the rest
members of the family2. Victimization of Greek women and girls and particularly
violence against them or "gender-based violence", was a well known social phenomenon
in Greece for many years and a high degree of social tolerance was existing because of
the prevailing gender stereotypes, with violence considered a “typical” male trait. 3
Gender-based violence became a subject of scientific research only in the 1990's, 4
although "hidden criminality" of this phenomenon seemed to be very high. Within this
framework, the current report analyses the extent of gender-based violence in Greece, the
provisions of the Greek legislation concerning this phenomenon and the measures and
other means provided for responding to it and reducing its implications to Greek women

1

Professor Dr. Angelika Pitsela, Aristotle University of Thessaloniki, Post-doctorate Researcher, Aristotle
University of Thessaloniki
2

Apospori, E. (2009). Gender In Criminological Perspective. In: (N. E. Courakis Ed.), Gender-based
Criminality (33-81). 2nd Ed. Athens-Komotini: A. N. Sakkoulas, p. 37 (in Greek).
3

Chatzifotiou S. (2000). Keeping Domestic Violence in Silence: The Case of Greece. Proceedings of the
Conference on: Violence in the Family. A Plan for Action, Nicosia, November 2000, (in Greek).
4

Artinopoulou, V. (2007). The Domestic Violence Issue in Greece. Review of Studies and Evaluation of
Actions and Policies. Essays in the Honour of IOANNIS MANOLEDAKIS II (1019-1033). Athens,
Thessaloniki: Sakkoula, p. 1022, (in Greek).
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and Greek society as a whole.

II. THE EXTENT OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN GREECE

The extent of violence against women in Greece is going to be discussed in the
beginning of this report, mainly through secondary data coming from relevant studies,
because they reveal high percentages of hidden criminality related to this phenomenon.
But, first of all, the term violence against women or gender-based violence, widely used,
is going to be clarified.

1. The term "violence against women" or "gender-based violence"

"Violence against women" is used in this report as an equivalent to the term
"gender-based violence" which was adopted by the United Nations General Assembly
Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) and Recommendation
19, paragraph 6 of the 11th Session of the CEDAW Committee (Articles 1 and 2).5
According to its definition: “[…] gender-based violence is violence that is directed
against a person on the basis of gender or sex. It includes acts that inflict physical, mental
or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty
[…]. While women, men, boys and girls can be victims of gender-based violence, women
and girls are the main victims. [...]"
Moreover, "gender-based violence shall be understood to encompass, but not be
limited to the following: a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the
family, including battering, sexual exploitation, sexual abuse of children in the household,
dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional
practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation. b)
Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community,
including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational
institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution. c) Physical,
sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State and institutions,
5

United Nations High Commissioner for Refugees (2003). Sexual and Gender-Based Violence Against
Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response. United
Nations High Commissioner for Refugees, 11. http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03_00.pdf (last visit: 01-2709).
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wherever it occurs”.

2. Statistical data

In Greece there is a high number of “hidden criminality” in relation to the forms
of violence described above, as it was already stated, because complaints are not usually
submitted by women-victims to competent authorities6. With regard to crimes related to
“gender-based violence”7 studies occurred mainly in the 90’s,8 and these studies was the
outcome of research taking place in the Universities within the framework of doctoral
theses9. However, there are some very limited earlier studies, i.e. the one carried out by
the Laboratory of Forensic Medicine and Toxicology of the Aristotle University of
Thessaloniki in 1981 on 100 cases of battered wives.10 Some indicative and pioneering
studies among them, which reveal that the phenomenology of gender-based violence in
Greek society does not seem to be much different from its appearances in other countries,
are going to be presented below.

2.1 First Greek empirical study on domestic violence (1999)

In the late 90s (1999)11 the first Greek empirical study (Antonopoulou, Ch., 1999)
focusing particularly on violence in the family was published. This first study's sample is
not representative; 750 questionnaires were mailed and 676 of them were properly
answered. Among the 676 respondents a percentage of 73% was women, 27% men and as
regards their age a percentage of 80% of all them was between 25 to 55 years old.

6

Chatzifotiou 2000, op.cit.

7

Artinopoulou 2007, 1022.

8

Chatzifotiou 2000, op.cit.

9

Artinopoulou 2007, op.cit., p. 1022.

10

Saridaki, V. (2000). Domestic Violence with a Focus on Violence Against Women. In: I. Daskalaki et al.
(Edit.), Offenders and Victims at the Threshold of the 21st Century (207-216), Athens: National Center of
Social Research (E.K.K.E.), p. 209, (in Greek).
11

Apart from some research data regarding incestuous rape, which came into light in the mid 90s. See:
Tsigris, A. (1996). Rape. The Invisible Crime. Athens, Komotini: Sakkoulas (in Greek).
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Although its findings cannot be generalized12, this study attempted to gain understanding
of what Greek citizens know about domestic abuse, how willing they are to self-disclose
exposure to domestic violence and how their attitudes about women may affect their
attitudes toward violence against women. In particular, as regards the socio-political
context of the study, it included questions about social factors, such as equality between
sexes, women's access to employment, the proviso in the Greek wedding ceremony that
requires a wife to obey her husband, and the link between violence against women and
women's demands for equality.
According to its outcome, domestic violence rate in Greece appears to be similar
to that of other countries, with women the most likely victims and men the most likely
perpetrators. Specifically, from 230 out of 676 respondents was found that they had been
exposed to or had been victims of domestic violence as children. Among the women who
reported experiencing violence themselves, 2/3 was battered by their spouse and 1/3 by
their father. Only 12 reported sexual violence. As it comes out from this research, partner
violence in Greece occurs within a context of social attitudes stressing the inequality of
women (2/3 of the women respondents believed that women continue to face
discrimination).
One half of the men in the sample believed that equality has been achieved; one
third of the women agreed with that view. Approximately half of the respondents
believed that women's demands for equal access to work and independence provoke
domestic violence and half did not. Two thirds of the female respondents believed that
women continue to face discrimination. One tenth of the women in the sample endorsed
the marital obedience clause, whereas one third of the men believed women should be
obedient in the home. The issue of obedience in the marital contract is interesting,
especially because 90% of women no longer find it relevant, whereas over 1/3 of the men
still demand such obedience in the home. It seems clear that until these social attitudes
are changed, violence against women will continue in Greece.13

2.2 Greek Doctors' of the World research on “Domestic Violence Among Refugees
and Immigrants” (2000)

12

Antonopoulou, Ch. (1999). Domestic Violence in Greece. American Psychologist 54, 1, pp. 63-64.

13

Ibid.

582

“Violence Against Women in Greece” Natinonal Report - Dr. Sofia Giovanoglou

Between May 1999 and October 2000 another research under the title “Domestic
Violence Among Refugees and Immigrants” has been realized in Greece by the Doctors
of the World in their Open Multi-medical Centre, which provides health services to
foreigners.14 During the time the research was taking place a percentage of 16% of the
279 women who approached the Multi-medical Centre reported that they had been
corporally, sexually and psychologically victimized by their husband (69,6%) or another
person in the family (10,9%) or their partner (19,5%). The respondents were coming from
Bulgaria (19,6%), Albania (10,9%), Ukraine, Pakistan and Iraq (4,3%), Poland (8,7%),
Moldavia (6,5%) Zimbabwe, Ethiopia and Iran. Only 18,9% of the respondents had a
stable employment.15

2.3 Study on court convictions for rape crimes (2001)

Between the years 1981 and 2000 there were 494 cases of rape decided by the
Greek courts at a second level which resulted in a conviction of the
perpetrator/perpetrators. The majority of them (400 cases) has been the object of a
research (Karambelas, L., 2001) which tried to define the characteristics of the
perpetrators, the victims and the act of rape.16 According to its conclusions the number of
rape crimes judged by the Greek courts is very low compared to the number of rapes
committed. Most of committed rapes are not reported to the competent authorities and, if
so, only a percentage lower than 6% of the offenders results in prison. According to the
researcher the act of rape is an expression of the perpetrators' violent personality and the
exercise of their power on their victims and not the result of their sexual deprivation, the
nationality of the perpetrators does not make any difference in relation to their
characteristics as rapists, and moreover, as regards the victims, women of all ages and
children may be raped.

14

Data coming from the Consultative Centres of the General Secretariat for Gender Equality of Athens and
Piraeus 1870 cases of abuse were reported between 01-01-2002 and 10-31-06. Among them a percentage of
16%
were
made
by
women
who
were
foreigners.
http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_pdf/Ekthesi_Paratiritirioy_Gia_Tin_Antimetopisi_Tis_Vias_Kata
_Twn_Gynaikwn.pdf, 21-22.
15

For more socio-demographical characteristics of immigrant-women see Milioni, F. A. (2009). Criminology
And Gender. Special Issues. In: In: (N. E. Courakis Ed.), Gender-based Criminality. Penal And Criminal
Approach Of Gender (459-678). 2nd Ed. Athens-Komotini: A. N. Sakkoulas, pp. 545 ff, (in Greek).
16

Karambelas, L. D. (2001). Rapists And Their Victims. Results Of A Research On Rapes In Greece. Athens:
Nomiki Vivliothiki, pp. 378 ff, (in Greek).
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2.4 First epidemiological nation-wide Greek research on domestic violence (2003)

From October 2002 to April 2003 the first epidemiological nation-wide research
on domestic violence was carried out17 and published by the Centre of Research for
Equality Issues (CREI “KETHI”18), which belongs to the Governmental Department of
the National Observatory for the Combating of Violence Against Women (Artinopoulou,
V./Farsedakis, I. K., 2003).
The sample was comprised by 1200 Greek women between 18-60 years old,
residents of urban, semi-urban and rural regions in Greece, who were victims of violence
by their partner or ex-partner in life.19 These data reveal that 56% of the women
questioned experienced verbal or/and psychological violence and 56,2% of them reported
that this has been happening for a period of 10 years and more; 3,6% of them suffered
physical abuse and 3,5% was forced in sexual contact; 37,6% of those who reported
corporal violence had suffered serious injuries, 33,7% slight injuries and 30,8% had
suffered sexual violence20. A percentage of 23,6% of them acknowledged that they knew
at least one woman from their related and/or friendly environment who had been or was a
victim of domestic violence by the spouse/intimate partner. Finally, only the 8,8%
characterized their spouse/intimate partners violent.

2.5 First epidemiological nation-wide Greek research on "sexual harassment in the
workplace" (2006)

During December 2003 the first nation-wide research on sexual harassment was
carried out (Artinopoulou, V./Papatheodorou, Th., 2006).21 The sample consisted of 1200
17

Artinopoulou, V., Farsedakis, I. K. (2003). Domestic Violence Against Women: First Nation-Wide
Epidemiological Research. Athens: KETHI, 3. https://www.kethi.gr/meletes, (in Greek).
18

“KETHI” CREI belongs to the Governmental Department of the National Observatory for the Countering
of Violence Against Women.
19

From October 2002 to April 2003. Artinopoulou/Farsedakis 2003, p. 3.

20

National Observatory for the Countering of Violence Against Women (2004). First National Report of
Greece. November 2004. Workshop for Gender and Equality Studies. http://www.genderpanteion.gr, 18-19.
21

Artinopoulou, V., Papatheodorou, Th. (2006). Sexual harassment in the workplace. Athens: Nomiki
Vivliothiki, pp. 100 ff, (in Greek).
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adult women (from 18 years of age) and it was representative. A semi-structured
questionnaire was used for interviews taken by professional women-interviewers. Sexual
harassment was defined by the women-respondents as an undesirable corporal contact
or/and verbal expression of sexual content. According to its outcomes, a percentage of
10% declared a personal experience of sexual harassment in the workplace, 30% among
them said that they knew also another woman who had suffered the same behavior of the
same person in the workplace. Another 15% of the whole sample declared that they
indirectly knew women among their friends and relatives who have been also exposed to
sexual harassment in their workplace.22 The women-victims are usually between 16 and
25 years old and they agree that this behavior comes from a man's character. The
perpetrators usually are older than 45 years old with a higher than the victim's position in
the workplace hierarchy. Moreover, 89,1% of the sample agrees that the difference
between flirting and sexual harassment is a clear one while they are feeling that what is
violated is the women's personality, their dignity and their right to equal treatment.23

2.6 Studies on children's sexual and corporal abuse by the "Child's Health
Institute"

As regards violence against children, there are some statistical data coming from
researches that have been carried out after 1980's under the responsibility of the Greek
Child's Health Institute.24 According to these data 28.000 children in a year's time may
become victims of sexual and corporal abuse, usually by their own parents, while 65% of
Greek parents use corporal punishment on their children between 6 - 12 years old (2008).
Moreover, 7 in every 10 children suffer corporal punishment as pupils from their teachers
According to another research on sexual abuse 15% of girls are sexually
victimized as well as 12% of boys.25 One in four girls and nine in ten boys keep secrecy
about such incidents. One in 25 girls and one in 33 boys are victims of rape or incest or of

22

Artinopoulou/Papatheodorou 2006, op.cit., p. 129.

23

Artinopoulou/Papatheodorou 2006, op.cit., p. 131.

24

For all these see: Agathonos-Georgopoulou, E./Tsaggari, M. (1999). Handbook On The Rights Of The
Child. Athens: Child's Health Institute, pp. 80, 81. See also: Child's Health Institute (2008). Study for The
Creation Of Epidemiological Tools For Lasting Surveillance Of The Incidence Of Children Abuse and
Neglect Cases. Athens, pp. 24-28, (in Greek).
25

Especially in relation to violent acts on female victims. Artinopoulou 2007, op.cit., p. 1021.
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incest attempts. Eight in ten times the child is victimized in an on-going basis.26 It is
worth mentioning though that there are no reliable primary data for the evaluation of the
extent of this phenomenon in Greece. Studies that refer to Greek population are
retrospective and focus mainly on adult groups who may not remember the facts
accurately, and so they are unreliable.

III. LEGAL FRAMEWORK AND MEASURES PROVIDED

1. Criminal legislation

With regard to the forms of crimes related to gender-based violence as defined
above there are provisions in the Greek legal framework which penalize relevant acts.
This legal framework exists since the Greek Criminal Code (hereinafter CC) came into
force (Act 1492/1950).
The crimes of Abduction for Marriage or Sexual Abuse (327-328 CC), Rape (336
CC), Sexual Abuse (337 CC), Seduction of Infants (339 CC), Sexual Abuse of
Incompetents (338 CC), Deceptive Procurement of Intercourse (341 CC), Abuse of
minors (342 CC), Incest (345 CC), Indecency between Relatives (346 CC), Pandering
(349 CC), Pimping (350 CC) and Trafficking in Prostitution (352 CC), Desertion of a
Destitute Pregnant Woman (359 CC) are punishable since 1950.
Main reformations of the legal framework occurred after 2002. Especially, the
Act 3064/2002 against "Trade in human beings" attempted substantial and essential
interventions into the Criminal Code, providing for extremely heavy sentences for
perpetrators of the acts penalized in Articles 338 CC “Sexual Abuse of Incompetents”,
339 CC “Seduction of Infants”, 349 CC “Pandering”. Moreover, Child Pornography
(348A CC), Trade in Human Beings (323A CC) “Sexual Acts with a Child under
Payment” (351A CC) were criminalized.27

26

Artinopoulou, V. (2005). Juvenile offenders and juvenile victims.
logos.gr/articles.asp?subject_id=39&subject2_id=39&a,
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=95091 (08/24/2012), (in Greek).
27

In

https://www.eand

A critique of the Act see in Sykiotou, A. (2009). Gender-based Ciminality: An Effort For A Critical
Approach. In: (N. E. Courakis Ed.), Gender-based Criminality. Penal And Criminal Approach Of Gender (83443). 2nd Ed. Athens-Komotini: A. N. Sakkoulas, p. 303 (in Greek).
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As regards domestic violence it was not especially penalized till 2006 and was
seen as consisted of types of crimes against life, physical integrity, personal liberty and
sexual liberty of the person concerned. The Act 3500/2006 on “Combating domestic
violence” set the definition of domestic violence, recognized it as a particular crime and
provided for the first time for mediation,28 certain penalties, the removal of the violent
spouse from the marital home, as well as the moral/ethical and material assistance to
victims. Marital rape was recognized as a punishable criminal offence against the person
and personal freedom. Particularly under the Act 3500/2006 reformed the Articles 336
CC “rape”, 338 CC “Sexual Abuse of Incompetents” and 342 CC “Abuse of Minors”.
Under the Act 3625/2007 Articles 323A CC 345 CC “Incest”, 338 CC “Sexual Abuse of
Incompetents”, 346 CC “Indecency between Relatives” Child Pornography (348A CC)
Trade in Human Beings (323A CC) were further reformed.
In 2006 the Greek legislator introduced also "Sexual Harassment" as a crime in
the Greek legal system under the provisions of the Act 3488/2006 "Implementation of
equal treatment in the access to employment, vocational education and advancement, to
provisions and conditions of working and other similar provisions" (Articles 3 par. 1 (d)
and 16 par. 4). 29
In 2008 the Greek Parliament, after ratifying the Council of Europe Convention
on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Act
3727/2008), further reformed the Αrticles 337 CC “Sexual Abuse”, 338 CC “Sexual
Abuse of Incompetents”, 339 CC “Seduction of Infants”, 342 CC “Abuse of Minors”,
348A CC “Child Pornography”, 348B CC “On-line solicitation of minors”, 349
“Pandering” CC.
All these criminal acts are penalized either as misdemeanours (any acts
punishable by imprisonment of 10 days to 5 years maximum, or/and by pecuniary
penalty, or by detention in a Young Offenders' Institution, according to Articles 18 and
53-54 CC), or as felonies (any acts punishable by confinement in a penitentiary for life or
for 5-20 years, according to Articles 18 and 52 CC). In some exceptional cases, acts of
great seriousness shall be punished by confinement for life. As regards the procedure of
prosecution, this is initiated ex officio, apart from some cases where it is initiated only

28

For problems in this provision see: Giovanoglou, S. (2011). Prosecutors as Mediators in Domestic Violence
Misdemeanours and the Alteration of a Restorative Justice Practice. In: Essays in Honour of Professor James
Farsedakis, Vol. I, p. 1037 (in Greek).
29

These Articles provide that acts of sexual harassment shall be punished by imprisonment of 6 months to 3
years and a pecuniary punishment of 1000 Euros.
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after a complaint by the person concerned (i.e. the victim or his/her parent or guardian,
unless a special statutory provision provides the contrary, according to Article 118 CC).

2. Civil legislation

As regards Greek Civil Law civil responsibility of the husband-perpetrator is
recognised by the provision of the Article 932 of the Civil Code (hereinafter CivC). There
is also a reason for the victim to break up the cohabitation with her/his husband/wife and,
furthermore, to ask for a divorce and demand monetary satisfaction for the moral harm
she/he suffered30.
3. Women's reactions within the framework of the justice system

As regards women's reactions to violent acts they suffered, in Greece two types of
their reactions concern our legal system per se: a) Reporting to the Police, which happens
rarely, in particular as regards domestic violence. This is due to the family relationship
existing between the perpetrator and the victim, the indefinite concept of domestic
violence, the fear that follows their victimization, the stereotypic attitude of policemen
against gender issues.31 b) Referring to the Justice System, which is also a very rare
women's reaction to domestic violence, because of their victimization again, the heavy
workload of the Greek courts, the emotional tension of women, the lack of evidence, the
fear of vindictive acts by the perpetrators, the reserved attitude of the judges against such
behaviors.32 However, some steps forward are seen lately, after 2007 and the
implementation of the Act 3500/2006 on Combating Domestic Violence.
Finally, it has to be mentioned that our national legal framework still has gaps
with regard to gender-based violence. Some improvements have been made in relation to
respond to domestic violence and to sexual harassment and trafficking, but still more
changes are needed not only with regard to the various forms of violence against women,

30

Some related matters are also provided by special laws, i.e. Acts 2447/96, 2071/1992, 3226/2004 and
3386/2005 for the immigrant women who are victims of violence.
31

Milioni 2009, op.cit., p. 513.

32

See Milioni 2009, op.cit., pp. 514-515 and Vlahou, V. (2006). Countering Violence Against Women
Through Justice System. Athens: Ellin, (in Greek).
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but also to the way legal provisions are implemented.33

V. COUNSELING AND PROTECTION SERVICES

In Greece the competent authority for implementing relevant policies is the
General Secretariat for Gender Equality (a governmental agency competent to plan,
implement and monitor policies on equality between men and women in all sectors).
While attempting to combat domestic and family violence it takes actions such as: a)
Conducting researches in order to combat better the phenomenon of domestic violence
and b) Collecting data concerning cases of violated women in order to draw out
conclusions on the phenomenon and publishing annual reports in order to inform the
public34.
Moreover, under the Presidential Decree 233/2003 on the "Provision of assistance
and protection to the victims of human trafficking", introduced in our country the
necessary legal framework for the provision of assistance, protection and care to victims
of the crimes of pandering, trafficking in human beings, human trade, paid sexual abuse
of children, and slave trade. In particular, there are provisions for the protection of the
victims' life, physical integrity, personal and sexual freedom. Assistance is also provided
in relation to accommodation, maintenance, medical care, psychological support,
ensuring the existence of a legal advisor and an interpreter.
The Act 3386/2005 «Entry, residence and social integration of citizens of third
countries in the Greek territory» (Article 46), recognized also that special care should be
taken for the under-age victims, aiming at the quickest possible locating of their families
and their legal representation and support in judicial procedures. A basic innovation was
the introduction of a recovery and reflection period, so as to enable victims of trafficking
to recover and make a decision, free from any influence by the perpetrators of the
relevant crimes. At the same time, victims of trafficking in persons are also entitled to
free legal assistance, medical care, and translation and interpretation services, during the
recovery and reflection period, beyond the protection and security ensured by the
prosecuting and police authorities.
33

See also: European Commission, Justice (2012). Exchange of Good Practices. Awareness Raising
Activities To Fight Violence Against Women And Girls. United Kingdom 7-8 February 2012. Summary
Report, p. 5.
34

http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/CountryFilesPace_En/docsjoints/SpeechGreece1106_En.a
sp
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The situation in Greece till 2011 as regards the state policy on responding to
violence against women consisted only of one Counseling Centre and six shelters for
abused women and their children in the entire country. The existing shelters covered the
basic housing needs for victims and offer counseling services, but only in Greek. There
were no employment programmes, no services for children and, in general, there are no
“second stage” provisions and facilities after the end of the short-term sheltered
accommodation. Training programmes for professionals were almost non-existent or
short-lived because they were usually connected to specific limited duration projects.35
However in November 2011, a Programme co-financed by the National
Reference Strategic Framework 8 with a total estimated budget of 30 million Euro started
to be implemented. National Programme to combat violence against women 2009-2013
falls under Priority Axis III ”Strengthening gender equality policies across the breadth of
the public administration” of the operational programme “Administrative Reform 20072013”. This is regarded to be the first comprehensive attempt in Greece to fight violence
against women. It provides legislative measures to strengthen the institutional framework,
as well as actions to prevent violence (including awareness-raising measures), assist
victims and train professionals, with the aim of empowering women victims of violence.
Within this framework the actions implemented in 2011 included the launch of a
three-year awareness raising campaign and activation (in March 2011) of the first Greek
SOS helpline (15900), operating since 7/24. There were also training activities aimed at
professionals and public officials dealing with women victims of violence (advisors,
lawyers, police officers and healthcare workers), and financial support to NGOs and
women's organisations active in the field of gender equality and human rights, to
contribute to preventative actions and to combat gender stereotyping in the mass media.36
During 2012 and 2013 the implementation of support services is at the first place,
providing psychological support, legal counseling and legal aid that will include 19
shelters totally (at least one in each of the 13 Greek regions), 23 Counseling Centres37 and
the upgrading of the existing ones, presentations to schools and teenage students, and
funding NGOs for counseling, training and awareness-raising projects.38

35

European Commission, Justice 2012, Summary Report, p. 5.

36

Ibid.

37

According to telephone conversation with the competent person in General Secretariat.

38

European Commission, Justice 2012, Summary Report, p. 5. There is also a number of NGO's in Greece
that aim to counseling and giving psycho-social support to women victims of violence, Milioni 2009, op.cit.,
p. 506.
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VI. FINAL THOUGHTS

As the National Programme on preventing and combating violence against
women puts it, gender-based violence "is the most blatant, systematic and widespread
violation of human rights all over the world. It is a threat against all women and an
obstacle to any attempt of development, peace and gender equality in all societies. The
phenomenon of violence against women is multidimensional: its dimensions are judicial,
psychosocial, financial, are related to health, development, human rights and gender
equality".
Despite the introduction and implementation of new laws on trafficking and
domestic violence and sexual harassment, the situation in Greece has not changed
regarding the degree and extent of illegal trafficking in women aiming to sexual
exploitation, and regarding domestic violence. The Greek policy framework still has
significant gaps, both in prevention and protection legislation and in the provision of
support services. There is still need in counseling and protection services, in employment
programmes, services for children, in “second stage” provisions and facilities after the
end of the short-term sheltered accommodation, in training programmes for professionals.
The only remaining hope for a better future comes from the National Programme
2009-2013 which is now in implementation, although there are still risks coming from the
well-known financial crisis in our country which might reduce political support to the
issue. The so-called wider society of citizens and Women's Organizations are also
expected to contribute to the implementation of these new social policies in the fields of
combating violence against women and exercising gender equality in Greece.
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GİRİŞ
Yunanistan’da yaklaşık 60 yıl öncesine kadar kadınlar siyasi haklara sahip değildi; erkek
kadın üzerinde sınırsız bir hâkimiyete sahipti ve Yunanistan’ın ataerkil yapısı, kocanın
karısı-eşi veya ailenin geri kalan üyeleri üzerindeki sınırsız davranışlarına
dayanmaktaydı.3 Bununla beraber Yunanistan’da uzun yıllar boyunca, kadınlara ve
kızlara yönelik şiddet veya başka deyişle “cinsel şiddet” toplumca bilinen bir sosyal
olguydu; şiddetin erkek karakterinin tipik bir özelliği olduğu düşüncesinden hareketle
önemli ölçüde hoşgörü ile karşılanıyordu.4

1

Doktora Sonrası Araştırmacı, Prof., Selanik Aristotle Üniversitesi
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Apospori, E. (2009). Gender In Criminological Perspective. In: (N. E. Courakis Ed.), Gender-based
Criminality (33-81). 2. Baskı. Athens-Komotini: A. N. Sakkoulas, s. 37.
4

Chatzifotiou S. (2000). Keeping Domestic Violence in Silence: The Case of Greece. Proceedings of the
Conference on: Violence in the Family. A Plan for Action, Nicosia, November 2000,.
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Cinsel şiddet olgusunun “gizli suçluluk” bağlantısı oldukça yüksek görünmekle birlikte,
cinsel şiddet sadece 1990’lardaki bir bilimsel araştırmanın konusunu oluşturdu.5 Bu
raporda Yunanistan’da cinsel şiddetin yoğunluğu, Yunanistan mevzuatındaki bu konuya
ilişkin düzenlemeler, kriterler ve bu olgunun Yunan kadınları ile tüm Yunan halkı
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için gerekli diğer araçlar bu çerçeve içerisinde
incelenmiştir.

II- YUNANİSTAN’DA KADINA ŞİDDETİN BOYUTLARI
Raporun başlangıcında kadına şiddet özellikle konuyla bağlantılı çalışmaların
oluşturduğu tali kaynaklar esas alınarak tartışılacak olup, bu çalışmalar kadına şiddet
olgusunun gizli suçluluk ile yüksek oranda bağlantısı bulunduğuna işaret etmektedir.
Bundan da önce ise kadına şiddet veya daha yaygın kullanımıyla cinsel şiddet terimi
açıklanmaya çalışılacaktır.

1.“Kadına Karşı Şiddet” veya “Cinsel Şiddet” Terimi
Raporda, kadına karşı şiddet terimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kadına Karşı
Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirgesinde (1993) ve CEDAW Komitesinin 11.
Oturumunda alınan 19 No’lu Tavsiye Kararnda (madde 1 ve madde 2)6 kullanılmış olan
cinsel şiddet kavramı ile aynı anlamda kullanılmıştır: Bu tanıma göre; cinsel şiddet
kişinin cinsiyetine veya cinselliğine yönelmiştir. Cinsel şiddet fizksel, zihinsel veya cinsel
olarak zararlı veya acı verici davranışlar ile bu davranışların gerçekleştirileceğine dair
tehditler ve benzer özgürlüğün kısıtlanması hallerini kapsar. Cinsel şiddetin mağduru
kadınlar, erkekler, kız veya erkek çocukları olabileceği gibi; mağdurlar çoğunlukla
kadınlardan oluşmaktadır.
Bununla beraber, cinsel şiddet her ne kadar sayılanlarla sınırlanmış gibi anlaşılabilse de
aslında bunlarla da sınırlı değil: a) aile içindeki fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, cinsel

5

Artinopoulou, V. (2007). The Domestic Violence Issue in Greece. Review of Studies and Evaluation of
Actions and Policies. Essays in the Honour of IOANNIS MANOLEDAKIS II (1019-1033). Athens,
Thessaloniki: Sakkoula, s. 1022.
6

United Nations High Commissioner for Refugees (2003). Sexual and Gender-Based Violence Against
Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response. United
Nations High Commissioner for Refugees, 11. http://www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03_00.pdf (son ziyaret: 0127-09).
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istismar, cinsel taciz, çeyizle ilgili şiddet, evlilik içi tecavüz, kızlık bozma gibi kadınlara
yönelik davranışlar, evlilik dışı şiddet ve istismara bağlı şiddet; b) cinsel istismar,
tecavüz, cinsel taciz, işyerlerinde, özellikle eğitim kurumlarında ve diğer yerlerde bu
davranışların tehdit suretiyle gerçekleştirilmesi, kadın kaçakçılığı ve zorla fuhuşu da
kapsayan toplum içindeki fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet; c) nerede olursa olsun,
devlet ve kurumlarca işlenen veya göz yumulan fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddet.

2.İstatistiksel Bilgi
Yunanistan’da şiddetin yukarıda bahsedilen formlarıyla bağlantılı “gizli suçluluk”un
oranı belirtildiği üzere oldukça yüksek; yetkili otoritelere rahatsızlıkları ileri sürenler
sadece mağdur kadınlar değil.7 Cinsel şiddetle bağlantılı suçlar8 ile ilgili çalışmalara
bakıldığında ise, bunlar esas olarak 90’larda9 ortaya çıkmakla beraber bu çalışmaların
aslında üniversitelerde doktora tez çalışmaları çerçevesinde yapılan araştırmaların birer
parçasını teşkil ettiği söylenebilir.10 Ayrıca çok sınırlı olsa da daha erken dönemlerde
yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Mesela; bunlardan biri 1981 yılında Thessaloniki
Universitesi’ndde adli tıp ve toksikoloji laboratuvarında, fiziksel şiddete maruz kalmış
100 kadın üzerinde yapıldı.11 Yunanistan’daki cinsel şiddetin görünümünün diğer
ülkelerdekinden aslında çok da farklı olmadığını gösteren bazı öncü ve yol gösterici
çalışmalardan ise aşağıda bahsedilecektir.

2.1. Aile içi şiddet üzerine Yunanistan’daki ilk ampirik çalışma (1999)
1990’ların sonuna doğru12 Yunanistan’ın aile içi şiddetle ilgili ilk ampirik çalışması
(Antonopoulou, Ch., 1999) yayımlandı; ancak çalışma tam anlamıyla temsil edici
olmaktan uzaktı; 750 anket gönderilmekle beraber bunlardan 676 tanesi düzgün
cevaplandı. 676 katılımcının yüzde 73’ü kadın ve yüzde 27’si erkek olup, bunların %80’i
7

Chatzifotiou 2000, age.

8

Artinopoulou 2007, s.1022.

9

Chatzifotiou 2000, age.

10

Artinopoulou 2007, age., s. 1022

11

Saridaki, V. (2000). Domestic Violence with a Focus on Violence Against Women. In: I. Daskalaki et al.
(Edit.), Offenders and Victims at the Threshold of the 21 st Century (207-216), Athens: National Center of
Social Research (E.K.K.E.), s. 209.
12

90’ların ortasında ortaya çıkan Ensestle ilgili araştırma sonuçları hariç olmak üzere. bkz: Tsigris, A. (1996).
Rape. The Invisible Crime. Athens, Komotini: Sakkoulas .
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25 ile 55 yaş arası kimselerden oluşuyordu. Her ne kadar sonuçlar genelleştirilemese de,13
bu çalışma Yunanistan’da bireylerin aile içi şiddet hakkında ne kadar bilgi sahibi
olduklarının ve kadınlarla ilgili davranışlarının kadına karşı şiddeti nasıl etkileyeceği
konularının anlaşılmasında önemli bir girişimde bulunmuştur. Özellikle de çalışmanın
sosyo-politik içeriği incelendiğinde ise, cinsiyetler arası eşitlik, kadınların çalışma
hayatına girişi, kadının kocasına itaat etmekle yükümlü olduğu Yunan evlilikleri ve
kadına şiddet ile kadınların eşitlik talebi arasındaki bağlantı gibi kadına şiddeti etkileyen
sosyal faktörlerle ilgili sorunları ele aldığı söylenebilir.
Çalışmadan çıkan sonuçlara gore, kadınların çoğunlukla şiddete maruz kalan taraf,
erkeklerin ise sıklıkla şiddeti uygulayan taraf olmaları bakımından, Yunanistan’da aile içi
şiddet diğer ülkelerdeki ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Özellikle 676 katılımcının
230’u aile içi şiddete henüz çocukluk döneminde maruz kaldığını belirtiyor. Şiddet
mağduru kadınların üçte ikisi eşleri tarafından, üçte biri ise babaları tarafından şiddete
uğramış; cinsel şiddete maruz kalanların sayısı ise sadece 12 olarak rapor ediliyor. Bu
çalışmanın sonuçlarından anlaşıldığı üzere koca şiddetinin temelinde kadının erkek ile
eşit tutulmayan sosyal konumu bulunuyor. (Kadın katılımcıların üçte ikisi kadınların
maruz kaldığı ayrımcılığın devam edeceiğine inanıyor).
Katılımcı erkeklerin yarısı kadın erkek eşitliğinin sağlanmış olduğunu düşünürken,
kadınların üçte biri bu görüşe katılıyor. Katılımcıların neredeyse yarısı, kadınların
erkeklerle eşit olarak işe girmek ve özgürlük istemlerinin aile içi şiddeti tetiklediğine
inanıyor; geriye kalan yarısı ise aksi görüşte. Kadın katılımcıların üçte ikisi kadınların
ayrımcılığa maruz kalmaya devam edeceklerine inanıyor. Kadınların onda biri kocaya
itaatin gerekliliğini desteklerken, erkeklerin üçte biri aile içinde kadının erkeğe itaat
etmesi gereğini benimsiyor. Evlilik sözleşmelerindeki itaat koşulu ise oldukça ilgi çekici:
kadınların %90’ı bunu gereksiz bulurken, erkeklerin ise üçte biri bu husustaki beklentisini
devam ettiriyor. Açıkça görünüyor ki, bu gibi sosyal tutumlar değişinceye kadar
Yunaistan’da kadına karşı şiddet var olmaya devam edecek.14
2.2 Yunan doktorların mülteciler ve göçmenler arasında aile içi şiddet konulu
araştırması (2000)
Mayıs 1999 ile Ekim 2000 tarihleri arasında ise “Dünya Doktorları” tarafından
kendilerine ait bulunan ve yabancılara sağlık hizmeti sunan tıp merkezinde “Göçmenler

13

Antonopoulou, Ch. (1999). Domestic Violence in Greece. American Psychologist 54, 1, pp. 63-64

14

Age.
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ve Mülteciler arasında Aile İçi Şiddet” başlıklı bir diğer çalışma yapıldı.15 Araştırma
dönemi boyunca tıp merkezine giriş yapan 279 kadının %16’sı araştırmaya katılırken,
çalışmadan anlaşıldığı üzere bunların %69.6’sı kocaları; %10’u diğer aile üyeleri,
%19.5’i ise erkek partneri tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz
bırakılıyor. Katılımcıların %19.6’sı Bulgaristan, %10.9’u Arnavutluk, % 4.3’ü Ukrayna,
Pakistan ve Irak, %8.7’si Polonya, %6.5’i Moldovya’dan; bunun dışında da Zimbabve,
Etiyopya ve İran’dan geliyor. Katılımcıların sadece %18.9’unun sabit bir işi var.16

2.3 Tecavüz suçları için mahkemelerce verilen mahkûmiyetler üzerine çalışma
(2001)
1981 ile 2000 yılları arasında Yunanistan mahkemeleri önünde karara bağlanarak
nihayetinde faillerin mahkûm edildiği 494 tecavüz vakası bulunuyor. Bu vakaların da
büyük çoğunluğu (400 vaka) faillerin, kurbanların ve tecavüz fiillerinin karakteristiğini
tanımlayabilmek amacıyla bilimsel çalışma konusu yapıldı. Sonuçlara göre; işlenen
tecavüz suçlarının sayısıyla karşılaştırıldığında mahkeme önüne getirilen vakaların sayısı
oldukça düşüktür.17 Tecavüzlerin pek çoğu yetkili makamlara bildirilmiyor ve dolayısıyla
da bu suçu işleyen faillerin sadece % 6’sı cezaevine konulabiliyor. Ayrıca araştırmacılara
göre tecavüz fiili, faillerin saldırgan kişiliklerinin dışa yansıması olup kesinlikle cinsel
yoksunluktan ileri gelmiyor; tecavüz faillerinin ırkları da fail karakterleri üzerinde
herhangi bir etkiye sahip görünmüyor. Araştırmanın mağdurlarla ilgili sonuçlarına
gelince; yaş farkı gözetmeksizin tüm kadın ve çocuklar tecavüz mağduru olabiliyorlar.
2.4 Yunanistanda ülke çapında yapılan ilk epidemiolojik aile içi şiddet araştırması
(2003)

15

Yunanistan Cinsiyet Eşitliği Genel Sekreterliğinie bağlı danışma merkezlerince verilen bilgiye gore,
01.01.2002’den 10.31.06 arasında 1820 istismar vakası kaydedildi. Bunların %16lık kesimini yabancı
kadınlar oluşturuyordu.
http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_pdf/Ekthesi_Paratiritirioy_Gia_Tin_Antimetopisi_Tis_Vias_Kata
_Twn_Gynaikwn.pdf, 21-22
16

Göçmen kadınların sosyo demografik özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.Milioni, F. A. (2009).
Criminology And Gender. Special Issues. In: (N. E. Courakis Ed.), Gender-based Criminality. Penal And
Criminal Approach Of Gender (459-678). 2. Baskı. Athens-Komotini: A. N. Sakkoulas, pp. 545 ff.

17

Karambelas, L. D. (2001). Rapists And Their Victims. Results Of A Research On Rapes In Greece. Athens:
Nomiki Vivliothiki, pp. 378 ff.
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Ekim 2002’den Nisan 2003’e kadar olan dönemde Yunanistan’ın ülke çapındaki ilk
epidemiolojik aile içi şiddet araştırması yapıldı 18 ve Kadınlara karşı Şiddetle Mücadele
Ulusal Gözlemevine bağlı (CREI “KETHI”19) “Eşitilk Sorunları Araştırma Merkezi”nce
yayımlandı (Artinopoulou, V./Farsedakis, I. K., 2003).
Araştırma, yaşları 18 ile 60 arasında değişen, Yunanistan’daki şehirlerde; yarı kentsel ve
kırsal alanlarda yaşayıp da eşleri ya da eski eşleri tarafından şiddet görmüş olan 1,200
kadının katılımıyla yapıldı.20 Arştırmanın sonucuna gore katılmcı kadınların %56’sı sözlü
ve/veya psikoljik şiddete uğradılar ve bunların da %56.2’sinin 10 yıl veya daha uzun
süren dönemler boyunca şiddet mağduru oldukları kaydedildi. % 3.6’lık bir kesim fiziksel
şiddete maruz bırakılırken, % 3.5’lik kısım da cinsel ilşkiye zorlandı. Fiziksel şiddete
uğrayanların %37.6’sı ağır yaralanırken, %33.7’si hafif yaralanmış ve %30.8’i ise cinsel
şiddete maruz kalmıştır21. Katılımcı kadınların %23.6’lık bir diliminin akraba veya
arkadaş çevresinde, eşi ya da partneri aile içi şiddete maruz kalmış en az bir kadın
bulunuyor.
2.5 Yunanistan’ın ülke çapındaki ilk epidemiolojik “İşyerinde Cinsel Taciz” konulu
araştırması(2006)
Aralık 2003 boyunca Yunanistan’da ülke çapındaki ilk epidemiolojik cinsel taciz
araştırması yapıldı (Artinopoulou, V./Papatheodorou, Th., 2006).22 Araştırma 1,200
yetişkin kadın arasında yapılmış olup temsil edici nitelikteydi. Araştırmada profesyonel
kadın anketörlerce uygulanan yarı yapılandırılmış anket formları uygulandı. Cinsel taciz,
katılımcı kadınlarca istenmeyen fiziksel temas ve cinsel içerikli sözlü ifadeler şeklinde
tanımlandı. Araştırma sonuçlarına gore, kadınların %10’u işyerinde cinsel tacize
uğradıklarını belirtirken, bunların da %30’u çevrelerinde benzer duruma maruz kalan
hemcinslerinin bulunduğunu ifade etti. Tüm katılımcıların diğer %15’lik kısmı,
arkadaşları ve akarabaları arasında işyerinde cinsel tacize maruz bırakılan kadınların da
18

Artinopoulou, V., Farsedakis, I. K. (2003). Domestic Violence Against Women: First Nation-Wide
Epidemiological Research. Athens: KETHI, 3. https://www.kethi.gr/meletes.

19

“KETHI” CREI , Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Ulusal Gözlemevi’ne bağlıdır.

20

From October 2002 to April 2003. Artinopoulou/Farsedakis 2003, s. 3.

21

National Observatory for the Countering of Violence Against Women (2004). First National Report of
Greece. November 2004. Workshop for Gender and Equality Studies. http://www.genderpanteion.gr, 18-19.

22

Artinopoulou, V., Papatheodorou, Th. (2006). Sexual harassment in the workplace. Athens: Nomiki
Vivliothiki, pp. 100 ff.
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bulunduğunu söylediler.23 Kadın mağdurların büyük çoğunluğu 16 ile 25 yaşı arasında ve
hepsi bu davranış tarzının erkek karakterinden ileri gelen bir durum olduğu konusunda
hemfikirler. Failler ise çoğunlukla 45 yaş üstü erkeklerden oluşuyor ve genellikle aynı
işyerinde çalıştığı mağdurun hiyerarşik açıdan üstünde bulunmakta. Ayrıca katılımcıların
%89.12’i flört ile cinsel taciz arasındaki temel farklılığın kadının kişiliğinin, onurunun ve
eşit muamele hakkının ihlal edilip edilmemesi hususlarından ileri geldiğini düşünüyor. 24
2.6 Çocukların cinsel ve fiziksel istismarı konusunda “Çocuk Sağlığı
Enstitüsü’nün” çalışmaları
Çocuğa yönelik şiddet ile ilgili olarak 1980’lerden sonra Yunanistan Çocuk Sağlığı
Enstitüsü’nün gözetimi altında yapılan araştırmalardan çıkan bir takım istatistiksel veri
bulunuyor.25 Bu verilere göre, 28,000 çocuk bir sene içinde fiziksel ve cinsel istismara—
genellikle kendi ebeveynleri tarafından—maruz kalabiliyor; öyle ki, Yunanistan’da anne
ve babaların %65’i 6 ile 12 yaş arasındaki çocukları üzerinde fiziksel şiddet uyguluyor
(2008). Hatta her 10 çocuktan 7’si öğretmenleri tarafından fiziksel istismara maruz
bırakılıyor.
Cinsel istismarla ilgili bir diğer araştırmaya göre kız çocuklarının %15’i cinsel şiddet
mağduru iken bu oran erkek çocukları için %1226. Her dört kız çocuğundan biri ve her 10
erkek çocuğundan 9’u bu gibi olayları gizliyor. Her 25 kız çocuğundan ve 33 erkek
çocuğundan biri, tecavüz veya ensest veya ensest teşebbüsü mağduru. Her 10 vakadan
8’inde çocuğun maruz kaldığı istismar devamlılık arzediyor. 27Bu olgunun boyutlarının
değerlendirilmesiyle ilgili Yunanistan’da her ne kadar güvenilir birincil veriler olmasa da
söz etmeye değer bir durum olduğu da şüphesiz. Ayrıca Yunan toplumunu konu alan
çalışmalara bakıldığına bunların geçmişe ait olması ve esas olarak, gerçekleri net olarak

23

Artinopoulou/Papatheodorou 2006, age., s. 129

24

Artinopoulou/Papatheodorou 2006, age., s. 131

25

For all these see: Agathonos-Georgopoulou, E./Tsaggari, M. (1999). Handbook on the Rights of the Child.
Athens: Child's Health Institute, pp. 80, 81. Ayrıca bkz.: Child's Health Institute (2008). Study for The
Creation Of Epidemiological Tools For Lasting Surveillance Of The Incidence Of Children Abuse and
Neglect Cases. Athens, pp. 24-28.
26

.Artinopoulou 2007, age., s. 1021

27

Artinopoulou, V. (2005). Juvenile offenders and juvenile
logos.gr/articles.asp?subject_id=39&subject2_id=39&a,
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=95091 (08/24/2012).
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hatırlayamayacak yaş gruplarına odaklanmış olması itibariyle pek güvenilir olmadıklarını
söylemek mümkün.
III. YASAL ÇERÇEVE VE ALINAN ÖNLEMLER
1. Cezai Düzenlemeler
Yunanistan’daki yasal düzenlemelere bakıldığında bunlar arasında yukarıda bahsedilen
cinsel şiddet bağlantılı suçları cezalandıran hükümler bulunduğu görülüyor; bu yasal
çerçeve ise varlğını Yunanistan Ceza Kanunu’nun (bundan sonra CC olarak anılacaktır)
yürürlüğe girmesinden beri sürdürüyor (1492/1950 sayılı Kanun).
Evlilik için veya Cinsel Saldırı Maksatlı Kaçırma (327-328 CC); Tecavüz (336 CC);
Cinsel Saldırı (337 CC); Reşit Olmayanların İğfal Edilmesi (339 CC), Ehliyetsizlerin
Cinsel İstismarı (338 CC), kandırmak suretiyle cinsel ilişkiye girlilmesi (341 CC), reşit
olmayanların istismarı (342 CC), ensest (345 CC), Fuhuşa Teşvik (349 CC), Fuhuşa
Aracılık Etme (350 CC) ve Kadın Ticareti (352 CC) 1950’den beri cezalandırılabilir
suçlar arasında bulunuyor.
Yunanistan’da yasal çerçevedeki ilk köklü reform ise 2002’den sonra gerçekleşti.
Özellikle, 3004/2002 sayılı İnsan Ticaretine Karşı Kanun, Ceza kanununa reşit
olmayanların cinsel istismarı suçunu düzenleyen madde 338, reşit olmayanların iğfalini
düzenleyen madde 339 ve fuhuşa teşvik suçunu düzenleyen madde 349 bakımından
gerekli ve oldukça önemli müdahalelerde bulundu. Bununla birlikte, çocuk pornografisi
(348A CC), insan ticareti (323 A CC) ve çocukla para karşılığı cinsel ilişkiye girme
(351A CC) fiilleri de cezalandırıldı.28
Aile içi şiddet ise 2006 yılına kadar özel olarak cezalandırılmıyordu ve yaşama,
vücut bütünlüğüne, kişi özgürlüğüne ve cinsel özgürlüğe karşı suçların altında yer aldığı
düşünülüyordu. Aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin 3500/2006 sayılı yasa , aile içi şiddet
kavramını getirerek, bunu özel bir suç tipi olarak düzenledi ve arabuluculuğun ilk kez 29
uygulanmasına imkan verdi; mağdura manevi/ etik ve maddi destek sağlanmasının
yanısıra sabit cezalar, şiddet uygulayan eşin aile konutundan çıkarılması gibi

28

Kanun ile ilgilieleştiri için , bkz . Sykiotou, A. (2009). Gender-based Ciminality: An Effort For A Critical
Approach. In: (N. E. Courakis Ed.), Gender-based Criminality. Penal And Criminal Approach Of Gender (83443). 2. Baskı. Athens-Komotini: A. N. Sakkoulas, s. 303 .

29

Konuyla ilgili sorunlar için: Giovanoglou, S. (2011). Prosecutors as Mediators in Domestic Violence
Misdemeanours and the Alteration of a Restorative Justice Practice. In: Essays in Honour of Professor James
Farsedakis, Vol. I, s. 1037 .
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düzenlemeler de getirdi. Evlilik içi tecavüz kişiye ve kişi özgürlüğüne karşı
cezalanlandırılması gereken bir suç olarak tanımlandı. Özellikle 3500/2006 sayılı yasa,
tecavüz (m.336 CC), ehliyetsizlerin cinsel istismarı (m.338 CC) ve reşit olmayanların
istismarı (m.342 CC) suçlarını yeniden düzenledi. 3625/2007 sayılı yasa iie “ensest”(m.
323A, 345 CC), ehliyetsizlerin cinsel istismarı (m.338 CC), çocuk pornografisi (m.348A
CC) ve insan ticareti (m.323A CC) önemli ölçüde değiştirilerek yeniden düzenlendi.
2006’da Yunan yasakoyucusu Yunan yasal sisteminde 3488/2006 sayılı İşe
Alınmada, Çalışma Koşullarının Belirlenmesinde ve Mesleki Eğitim ve Diğer Konularda
Eşit Davranışın Temin Edilmesi” ile ilgili yasa hükümleri ile (m.3 parag. 1 (d) ve madde
16 parag. 4.) cinsel tacizin suç olarak tanınmasını sağladı .30
Yunan parlamentosunun 2008’de Çocukların Cinsel Sömürüye ve Cinsel
İstismara karşı Korunmasına dair Avrupa Konseyi Konvasiyonu’nun onaylanamsından
sonra ( 3727/2008 sayılı kanun) cinsel taciz (m.337,CC), ehliyetsizlerin cinsel istismarı
(m. 338 CC), reşit olmayanların iğfali (339 CC), reşit olmayanların istismarı (342 CC),
çocuk pornografisi (m.348 CC), çocukların fuhuşa teşviki (m.348B CC) ve fuhuşa teşvik
(m.349 CC) suçları yeniden düzenlendi.
Tüm bu cezai fiiller hafif suçlar (m.18e ve m.53-54 ‘e gore 10 günden 5yıla kadar—5 yıl
dahil—hapis cezası gerektiren ve/veya para cezası gerektiren suçlar veya çocuk suçlulara
mahsus kurumda tutulmayı gerektiren fiiller) veya ağır suçlar (m.18 ve m.52’ye gore 5-20
yıl arası veya müebbet hapis cezası gerektiren fiiller) olarak cezalandırılmakta olup, bazı
istisnai hallerde, özel önem taşıyan bazı fiiller ömür boyu hapis cezası ile
cezalandırılmaktadır. Kovuşturma prosedürüne gelince, ilgili kimselerin (kanunda aksi
öngörülmemiş ise, mağdurun veya mağdurun anne-babasının veya yasal temsilcisinin
şikayeti – m.118 CC) şikayetine bağlı olan bazı suçlar hariç olmak üzere, kovuşturma
resen başlatılıyor.
2. Özel Hukuk Mevzuatı.
Yunan Medeni Kanununa (bundan sonra CivC olarak anılacaktır) bakıldığında bu
kanunun 932. madde hükmünde, karısına şiddet uygulayan eşin sorumluluğundan da
bahsedildiği görülüyor. Kanunda mağdur karı/kocaya ortak yaşama son verme, hatta

30

Bu maddelere göre cinsel taciz fiili 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 1000 Euro para cezası ile
cezalandırılacak.
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boşanmayı talep etme ve uğradığı manevi zarar için tazminat ödenmesini istemek hakları
tanınmış.31
3. Kadınların Şiddete Karşı Hukuki Düzenlemeler Çerçevesindeki Tepkileri
Kadınların sıklıkla mağduru olduğu şiddet fiillerine karşı tepkileri konusunda
Yunanistanda yasal sistemimizi başlı başına ilgilendiren 2 tür reaksiyon var: (1) Özellikle
aile içi şiddet vakaları bakımından çok nadir olarak rastlansa da, polise ihbarda
bulunmak; ki bunun temelinde de aile içi ilişkilerin sadece eşler arasında olduğu, aile içi
şiddet vakalarınn çoğunlukla belirsiz olması, şiddetin devam edeceği korkusu, polislerin
cinsiyet sorunları hakkındaki tipik davranış tarzları yatmaktadır32 ve (2) Yargısal
mercilere başvuru; ancak buna da özellikle aile içi şiddet vakalarında oldukça seyrek
olarak başvuruluyor. Bunun temelinde ise; şiddet fiillerinin tekrar edeceği endişesi,
Yunan mahkemelerinin ağır iş yükü, kadınların duygusal tepkileri, delil yetersizliği, failin
ileride intikam alabileceği endişesi ve hakimlerin bu gibi davranışalara karşı çoğunlukla
çekingen kalmaları gibi sebepler yer alıyor.33 Bununla birlikte bazı adımların katedilmesi
daha sonraki dönemlere, 2007 yılından ve özellikle de 3500/2006 sayılı Aile İçi Şiddetle
Mücadele Yasasının yürülüğe girmesinden sonraki döneme denk geliyor.
Son olarak, yasal sistemimizin hala cinsel şiddet konusunda boşluklarının olduğunu
eklemek gerekir. Özellikle, aile iç şiddet, cinsel şiddet ve cinsel amaçlı insan ticareti
konularında bazı gelişmeler kaydedildiyse de hâlâ hem kadına karşı şiddetin muhtelif
çeşitleri bakımından hem de yasal hükümlerin uygulanma yöntemi bakımından daha fazla
yenilik yapılması ihtiyacı varlığını koruyor.
DANIŞMANLIK VE KORUMA HİZMETLERİ 34
Yunanistan’da ilgili politikaları uygulanmasını sağlama bakımından yetkili merci,
cinsiyet eşitliği genel müdürlüğü olup (bu kurum, planlama, her alanda kadın ve erkekler
31

Birtakım benzer sorunlar ayrıca bazı özel kanunlarda da düzenlenmiştir. Örneğin, 2447/96, sayılı Kanun
2071/1992 sayılı Kanun, 3226/2004 ve Şiddet Mağduru Göçmen Kadınlar Hakkında 3386/2005 sayılı
Kanun.
32

Milioni 2009, age., s. 513.

33

Bkz. Milioni 2009, age., pp. 514-515 ve Vlahou, V. (2006). Countering Violence Against Women Through
Justice System. Athens: Ellin.
34

Ayrıca bkz: European Commission, Justice (2012). Exchange of Good Practices. Awareness Raising
Activities To Fight Violence Against Women And Girls. United Kingdom 7-8 February 2012. Özet Rapor, s.
5.
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arsındaki eşitliği sağlama bakımından gerekli politikaların uygulanmasını sağlama ve
gerekli denetimleri yapma hususlarında yetkili bir resmi mercidir), bu kurum aile içi
şiddete karşı mücadele verirken; a)aile içi şiddete karşı daha iyi mücadele edebilmek için
araştırmalar yapmak ve b) şiddete uğramış kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet
vakalarıyla ilgili olarak, kamuyu aydınlatıcı yıllık raporlar yayımlamak ve olaylardan
sonuçlar çıkarmak için bilgi toplamak gibi çalışmalarda bulunuyor.35
Dahası insan kaçakçılığı mağdurlarının korunması ve desteklenmesine ilşkin
düzenlemeler içeren 233/2003 sayılı Başkanlık Kararnamesi, yasal sistemimizi fuhuşa
teşvik, insan, ticareti insan kaçakçılığı, çocukların para karşılığında cinsel istismarı ve
köle ticareti suçlarından mağdur olmuş kimselere yardım ve bu kimselerin korunması ve
gözetimi kurumları ile tanıştırmıştır; özellikle, mağdurların hayatlarını, vücut
bütünlüğünü , kişi özgürlüğünü ve cinsel özgürlüğünü koruma altına alan düzenlemeler
de içermektedir. Mağdurlara sağlanan destek ayrıca nafaka ödenmesi, barınma imkanı,
sağlık yardımı, psikolojik destek, yasal danışmanlık hizmeti sağlanması gibi hususları da
kapsamaktadır.
“Yunan Topraklarında Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Girişi, İkameti ve Sosyal
Bütünleşmesi”ne dair 3386/2005 sayılı yasa, reşit olmayan mağdurlar için, mümkün olan
en kısa sure içinde ailelerinin yanına yerleştirilerek, adli süreçte bir avukatla temsillerinin
sağlanması ve adli prosedürler bakımından da gerekli desteğin sağlanması hususlarında
özel ihtimam gösterilmesini öngörüyor. Esaslı biir değişiklik ise fuhuş mağdurlarının
toparlanmasını sağlamak ve suçun failinin her türlü etki ve baskısından bağımsız şekilde
karar vermelerini sağlamak amacıyla bir iyileşme-toparlanma sürecinin öngörülmesi
konusunda yapıldı. Aynı zamanda fuhuş mağduru kimselere, iyileşme süreci boyunca
polis ve kovuşturma mercilerince sağlanan güvenlik ve koruma hizmetlerinin dışında,
ücretsiz adli yardım hakkı, sağlık yardımı, tercüme hizmeti de veriliyor.
Yunanistanda 2011’e kadar, kadına şiddete yönelik devletin sağladığı imkânlar sadece bir
danışma merkezi ile mağdur kadınlar ve çocukları için tüm ülkede altı sığınma evinden
ibaretti. Var olan sığınma evleri, barınma için temel gereksinimleri karşılamadığı gibi
danışma hizmetleri de yeterli değildi. İstihdam programları bulunmuyordu; çocuklar için
hizmet yoktu; genel olarak da sığınma evinin sağladığı kısa süreli barınmadan sonra

35

http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/CountryFilesPace_En/docsjoints/SpeechGreece1106_En.as
p
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faydalanılabilecek ikinci kademe imkanlar ve tesisler de mevcut değildi. Profesyonel
yetiştirme programları neredeyse hiç yoktu veya kısa ömürlüydü. 36
Kasım 2011’de, tahmin edilen toplam bütçesi 30 milyon Euro olan Ulusal Referans
Stratejik Çerçevesi 8 ile ortak finanse edilen bir program uygulamaya konuldu. 20092013 Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Ulusal Programı, cinsiyet eşitliği politikalarının
güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu adım, Yunanistan’da kadına karşı şiddetle
mücadele konusundaki ilk ciddi girişim olarak görülmekte olup kurumsal çerçeveyi
güçlendirmek için yasal düzenlemeler de getirmektedir. Bu düzenlemeler, kadınların
şiddete karşı güçlü kılınması amacıyla şiddeti önleme
(bilinçlendirmeye dair
düzenlemeler de dahil), mağdurların desteklenmesi ve bu hususta profesyonellerin
yetiştirilmesine ilşkin husuları içeriyor.

Bu çerçeve ile 2011’de gerçekleştirilen uygulamalar üç yılllık farkındalığın arttırılması
kampanyasının başlatılması ve (Mart 2011) 7/24 hizmet sunan ilk Yunan yardım hattının
(15900) aktivasyonunu kapsıyor. Ayrıca önleyici tedbirlerin alınmasına ve görsel
medyada cinslere biçilen basmakalıp roller ile mücadele edilmesine katkıda bulunmak
için şiddete maruz kalmış kadınlarla iletişim halinde olan profesyoneller ve kamu
görevlilerine (danışmanlar, avukatlar, polis memurları, sağlık hizmeti çalışanları) yönelik
eğitim aktiviteleri ile, cinsiyet eşitliği ve insan hakları, sahasında faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları ve kadın organizasyonlarına mali yardım sağlanması konuları da yer
alıyor. 37
2012 ve 2013 yılları boyunca yapılacak çalışmalar arasında ilk sırayı psikolojik destek,
yasal danışmanlık desteği ve adli yardım (toplam 19 sığınma evini kapsayacak ve 13
Yunanistan bölgesinin her birinde en az bir tane olacak şekilde), 23 danışma merkezi 38
ve var olanların daha iyi bir duruma getirilmesi, okullarda öğrencilere sunumlar, eğitim
ve farkındalığı yükseltme projeleri, sivil toplum kuruluşlarına fon sağlanması
girişimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik destek servislerinin uygulanması alıyor.39

36

European Commission, Justice 2012, Özet Rapor, s. 5.

37

Age.

38

Genel Sekreterlikteki yetkiliyle yapılan telefon görüşmesine gore.

39

European Commission, Justice 2012, Özet Rapor, s. 5. Ayrıca Yunanistan’da şiddet mağduru kadınlara
danışma ve psikolojik destek hizmeti sağlamayı amaçlayan sivil toplum kuruluşları da bulunuyor., Milioni
2009, age., s. 506.
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VI. SON SÖZ
Kadına karşı şiddeti önleme ve kadına şiddetle mücadele hakkında Ulusal
Programında ifade edildiği üzere, “ Cinsel şiddet dünya üzerinde insan haklarının en
yaygın açık ve sitematik ihlal şeklini oluşturmaktadır. Ayrıca cinsel şiddet tüm kadınların
üzerinde bir tehdit oluşturduğu gibi, tüm toplumlarda her türlü atılım teşebbüsünün,
barışın, cinsiyet eşitliği hususlarının önünde de engel teşkil etmekte. Kadına karşı şiddet
olgusu çok boyutludur; adli, psikolojik, maddi boyutları olduğu gibi sağlıkla, gelişmişlik
ile insan hakları ve cinsiyet eşitliği ile ilgili boyutları da var.”
Yunanistan’da; kaçakçılık, aile içi şiddet, cinsel taciz ile ilgili olarak yeni
yasaların kabulü ve uygulanmasına rağmen fuhuş amaçlı kadın ticareti ve aile içi şiddetin
boyut ve derecesiyle ilgili olarak durum değişmedi. Yunanistan’ın şiddeti engelleme ve
korumaya dair düzenlemeler ve destek hizmetleri konusundaki politikasının altyapısı hala
çok ciddi boşluklar içeriyor. Hala danışmanlık ve koruma hizmeti, istihdam programları,
çocuk hizmetleri ve sığınma evinin sağladığı kısa sureli barınma imkanının sona
ermesinden sonraki ikinci adım hizmetler, mesleki eğitim programları konusunda ihtiyaç
var.

Ülkemizdeki ekonomik krizin konuya dair hükümet desteğini azaltabilmesi muhtmel olsa
da son umudun şu an uygulamada olan 2009-2013 Ulusal Programında olduğunu
söylemek mümkün. Halkın büyük bölümü ve kadın örgütleri, Yunanistan’da kadına karşı
şiddetle mücadele ve cinsiyet eşitliği alanlarındaki bu sosyal politikaların başarılı şekilde
uygulanmasını umut ediyorlar.
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I.

Extent of violence and/or discrimination against women in Romania.
(preferably including statistical data and/or the results of social scientific
research);

As revealed by American Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative,
every year in Europe, 1 in 5 women are victims of domestic violence1. Two major
surveys2 on domestic violence conducted in 2003 and 2008 confirmed that Romania
situation match the European’s one with 20 % of women being victims of family
violence. Other two statistics figures presented by National Forensic Institute Mina
Minovici3 and Public Prosecutor Office4 revealed alarming issues about mentality and
gravity of violence against women.

1

”Domestic violence in Romania: the law, the court system”, American Bar Association Central European
and Eurasian Law Initiative, Bucharest, 2007
2

Center for Equal Partnership (CPE), www.cpe.ro and Centre for Urban and Regional Sociology (CURS),
www.curs.ro
3

National Forensic Institute Mina Minovici, http://www.legmed.ro

4

Public Ministry, http://www.mpublic.ro
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In 2003, the Center for Equal Partnership5 conducted the first scientific research on
domestic violence in Romania – the “National Study on Violence in the Family and at the
Work Place.” The data collected raises alarming issues on the dimension of violence in
the family and at the work place:
(i) about 800,000 women6 asserted they were frequently subjected to family
violence in various forms;
(ii) over 340,000 children younger than 14 years old declared they frequently
witnessed scenes of physical violence between their parents;
(iii) over 370,000 children younger than 14 years old declared they have
frequently witnessed incidents of verbal abuse between their parents or between
adults in their household;
(iv)compared to the data existing at the EU level, the population of Romania is
significantly more tolerant towards family violence, in all its forms;
(v) a higher tolerance, together with the use of clichés referring to violence, often
result in viewing violent behavior as normal;
(vi) violent behavior, when viewed as normal, is passed on from one generation
to another.
In Romania, there is no legal obligation to report domestic violence incidents. And since
not all cases are reported, the numbers are likely much higher, consequently, reliable
statistics cannot be collected.
The study conducted in spring 2008 by the Centre for Urban and Regional Sociology
(CURS), in Bucharest, revealed that situation has no progresses. Over 21 percent of
women have faced assault, either in their current relationships or in the past.
A concerning 63 % of women abused at home said the violence took place regularly and
in multiple forms, from physical abuse and even sexual violence, to denigration and
verbal humiliation.
In 2008 the National Forensic Institute Mina Minovici published National Study on
domestic violence from medical and juridical perspective7 that showed that 55 % of the
5

Center for Equal Partnership (CPE), www.cpe.ro

6

out of cca 7 millions adult female population. 2007 official figures presented by National Institute of
Statistics reveal 21.5 millions people with a female population of 11 millions representing 51.3% ,
http://www.insse.ro/cms/rw/resource/rom_cifre_2008_ro.pdf
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women who are victims of domestic violence continue to live with their aggressive
partners. A survey conducted for 400 female victims of domestic violence revealed that
only half of the victims were willing to publicly admit the abuse; a mere 50 had
persevered to complete the necessary formalities to claim shelter and counselling, and just
one of the 400 cases had taken legal action against the aggressor. 26% of the women who
continued abusive relationships consider domestic violence as “normal family problem” 8.
This high percent reveal the alarming mentality of Romanian society. The studies
pictured other reasons for the women who continue to live in abusive relationships:
children and limited resources to raise them, emotional and financial dependency towards
the abuser, low self-esteem and self-confidence. Women victims of domestic violence
also face the lack of social and family support for and the social pressure to tolerate the
circumstances.
In Romania, like in other EU countries, domestic violence occurs at all levels of
socioeconomic and cultural environments. It is a myth that “domestic violence occurs
only in poor communities and among the uneducated”. Numerous cases of domestic
violence have been registered among persons with university educations and high social
status. It is possible that such prejudice starts from the idea that people with higher
education and income can resolve a conflict situation more easily. In fact, victims coming
from such environments report such aggressions more rarely due to embarrassment,
social pressures or fear that their image will be affected negatively in their social or
professional circles.

2011 Activity Report of Public Ministry9 show that 469 new family violence offences
have been examined by the courts in 2011, representing 0, 8% of total criminal trials.
Among those 141 were violence against women offences representing 30% of total
family violence court actions. The instrumented violence against women offences had an
increase the social danger with worrying consequences: including murder (61 victims),
battering (19 victims) and hitting (62 victims).

7

National Study on domestic violence from medical and juridical perspective. (VIODOM), National Forensic
Institute Mina Minovici, 2008, http://www.legmed.ro/?c=6&ops=6
8

Centre for Urban and Regional Sociology (CURS), www.curs.ro

9

2011
Activity
Report
of
Public
http://www.mpublic.ro/presa/2012/raport_mp_2011.pdf

613

Ministry,

Public

Ministry,

2011

Romania Report on Violence against Women
Mădălina Avram (Voican)

Domestic violence has numerous negative and serious impacts direct on the victim and
indirect on persons witnessing violence acts.

II.

Is there a specialized legal structure (laws and regulations) oriented on
the prevention of violence and/or discrimination against women in your
country? If so, please describe the structure and content of that
framework. In this regard, please specify:

At the time of 2012 in Romania the legal framework of preventing and fighting domestic
violence is relatively complex one and it operates in two directions: preventing/combating
acts of domestic violence and assisting victims. Still, in practice, institutional efficiency is
poor doe to existing deficiencies in the area public authorities’ responsibilities and
institutional culture where mentality of some officials with responsibilities with
prevention and intervention in domestic violence cases.

Twenty years ago the things were different, legal framework to combat domestic violence
was almost inexistent. Domestic violence becomes a theme for public debate in Romania
starting with 1995. Progressively the debate focused first on the issue of child
abandonment, then on the reasons for abandonment, and finally on domestic violence and
aggression against women phenomenon as an impact factor of social difficulties families.
Before 2000 the Romanian Penal Code did not consider domestic violence as a distinct
offense. And consequently the possibility of intervention was reduced depending on how
individual governmental institutions interpreted legal provisions.

To create a comprehensive picture we will present all regulation up to the bottom starting
with the Constitution.

The Constitution
In article 23, the Romanian Constitution10 establishes that no individual may be subjected
to torture or to any other kind of degrading or inhuman punishment or treatment. The
10

The New Romanian Constitution was adopted in 1991 and revised in 2003
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Constitution sets forth that individual freedom and safety are inviolable. Also, article 16
guarantees equality of all citizens before the law and the public authorities, without any
privileges or discriminations, as well as the fundamental rights and freedoms of all
individuals. By above articles the Romanian Constitution establish the premises to
develop secondary legislation that can assure an efficient process to combat violence
against women and to endure a proper protection of the victims. The individual’s right to
legal defense in all cases is guaranteed by Article 24.
Despite the fact that constitutional provisions were in place sine 1991 Constitution,
secondary legislation to combat domestic violence took more that 10 years to be adopted.
The Criminal Code
A good start was in 2000 when Romanian Criminal Code was amended by Law no.
197/2000. The amendments introduced the institution of “family member" as an
aggravated form of criminal offences that cause physical and psychological suffering.
Criminal Code (article 149), defines: “a family member is the spouse or a close relative”,
According to 2000 regulations, the persons who perpetrate acts of violence against family
members are more severely punished. The Criminal codes justify that punishment is
harsher doe to close relationship that exists between the offender and the victim. If the
victim is a family member, an important procedural aspect, criminal trial may begin ex
officio. The legislator further explained that ex officio trial is a measure to assure that the
victim haven’t been prevented from filing a preliminary petition by the fear and
intimidation from the aggressor. In cases of the rape of a family member, the punishment
established by law is harsher with the prison sentence ranging between 5 and 18 years.
Specific legislation: Law no. 217/2003 on the prevention of family violence (amended
in 2012)
In 2003 was adopted the specific legislation: Law no. 217/2003 on the prevention of
family violence which was recently amended in 2012. The amended law defines domestic
violence as “any intentionally physical or verbal act, exiting self-defense, committed by a
family member against another member of the same family that result in material
prejudice or physic, psychiatric, sexual, emotional or psychological pain, including threat
with any of the bellow acts, constraining or deprivation of freedom”.
Domestic violence also includes preventing women from using their fundamental rights
and freedoms. Further amendments of 2012 extended the sphere of domestic violence to
other forms than physical ones, and distinguish over the following:
a) verbal violence,
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b) psychological violence,
c) physical violence,
d) sexual violence,
e) economic violence,
f) social violence,
g) spiritual violence.

The Law expands the concept of family member. Beside the spouse and close relative (as
defined by Article 149 of the Penal Code), family member is considering any person who
established a relationship similar to that of a spouse or parent and child.
By Law no. 217/2003 were established the obligations for central and local authorities to
appoint personnel qualified on handling domestic violence cases. The Law establish
institutional infrastructure and requires collaboration between local and central authorities
and non-governmental organizations to prevent domestic violence.
An important progress brought by 2012 amendments is related to victim’s protection by
newly introduced protection orders.
Law no. 202/2002 on equal opportunities

Law no. 202/2002 restates the constitutional principle of equality and was the first
Romanian law to establish the principle of equal opportunities for women and men. The
Law sets the principle of equal pay for equal work of men and women. A specific
procedure for employers was establish to be follow in order to handle complaints related
to gender-based discrimination. By an amendment in 2004 the National Agency for
Equality of Chances for Women and Men was created.
Order no. 384/306/993/2004 on the approval of cooperative procedures in preventing
and monitoring domestic violence cases

The jointly Ministries’ Order regulates cooperation in preventing and monitoring
domestic violence cases between the three ministries: the Ministry of Labor, Social
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Protection and Family, the Ministry of the Administration and the Interior, and the
Ministry of Public Health.

1. Which measures exist within that framework (i.e. restraining orders) and
how they are classified under national law (as criminal, administrative or
civil law measures and so forth);

The measures on domestic violence cases can be applied in different stages of the
criminal procedure: during criminal investigations, during court trials or once a
conviction sentence is delivered.
Specific measures in the cases of domestic violence are:
-

Imprisonment

-

Protection Orders (Law 217, art. 26 (1))

-

Compulsory psychological counseling, psychotherapy (Law 217, art. 26 (3))

-

Compulsory control measures, medical treatment or specific medical procedures
especially for detoxification of alcohol or psychotropic substances (Law 217, art. 26
(3))

Pretrial arrest and detention during criminal investigations are inapplicable in most
domestic violence cases (they are subjected to very restrictive conditions).

In Romania safety measures related to domestic violence may be ordered only by
criminal courts or public prosecutor offices.

The protection order is valid for 6 months, and may be extended. Restraining orders may
stipulate general or specific measures such as the following:
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1. Temporary eviction of the abuser from common residence, disregarding if the
abuser is the house owner;
2. Victim reintegration into the family residence;
3. Restrain abuser habitat inside of common residence to avoid interference with the
victim, when it is possible;
4. prohibit the abuser from getting close to the victim’s residence;
5. prohibit the abuser from getting close to the victim’s children or relatives ;
6. prohibit the abuser from getting close to the victim’s residence, workplace or
school;
7. prohibit the abuser from traveling to specific localities or regions where the
victim use to travel frequently;
8. prohibiting the abuser from contacting the victim by any mean, including
telephone or mail;
9. obligation of the abuser to deposit to police any weapons;
10. mandatory custody of minors;
11. obligation of the abuser to financial aid to cover the rent for temporary shelter
and the subsistence expenses of the victim, victim’s children and victim’s
relatives doe to impossibility of habitation in the family residence.

2. Which public authorities may impose such measures (i.e., Courts, the
Public Prosecution, the Police) and what procedures are followed in this
regard;

Court or the Public Prosecutor- are empowered to dictate safety measures
The authorities empowered to impose the safety measures in criminal procedures in
Romania are the Court or the Public Prosecutor depend upon the procedural stage.
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- During criminal investigations the prosecutor will order the application of the
appropriate safety measures. In order to eliminate the state of danger to the victim or to
the public, the prosecutor may take appropriate safety measures with the obligation to
notify the court.
- During court trial and once a conviction sentence is delivered, the court will order the
application of the appropriate safety measures. In court safety measures are ordered only
after hearing of the defendant in the presence of the defense lawyer and the prosecutor.
Procedural aspects of safety measures on domestic violence
The lower courts have the competence to dictate protection orders in domestic violence
cases.
The legal procedure is free of charges. The safety measures proceedings are initiated by
filling in a special preliminary complaint with the court, on behalf of and for victim by
one of the following persons:
-

the victim herself or the victim’s legal representative,

-

the prosecutor- on behalf of the victim,

-

the representative of the public institution with attribution to combat domestic
violence- on behalf of the victim,

-

the representative’s of the social services provider- with the victim agreement.

To ensure prompt protection to the victim and to speed up the trail proceedings,
protection order requests are subject to emergency procedures (not to regular procedures)
in private council rooms.

Time consuming evidences are not admissible. The protection order should be issued in
24 hours. For extreme emergencies the safety measures can be ordered in the same day.
Court should motivate the decision within 48 hours.

The recourse timeline is 3 days. Until decision is final the court can suspend the
execution. In the recourse phase, prosecutor participation is a prerequisite.
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Domestic violence victim is entitled to receive free legal assistance. Legal assistance is
also granted to the defendant.

Protection measures have executor character meaning no other proceedings are needed
(as in the civil cases) and they are immediately communicated to local police office to be
applied.
The police officer may forcibly enter into the family residence in order to ensure the
application of protection order.

3. How the application of such measures is enforced and supervised
(electronic surveillance, reporting duties and so forth);
The procedure of enforcement of protection orders is confused doe to the lack of
secondary implementing legislation. The law was adopted and creates a general
framework, though additional provisions are needed in order to allow an effective and
efficient application.

There are two structures with attributions on enforcements and surveillance of application
of measures on domestic violence cases:
-

Police and

-

Probation Office within the Tribunals

Law imposes to police officers a general obligation of surveillance of the subjects of the
protection orders. Protection orders are communicated with priority to local police
station. Police on big cities, the largest police stations, has specialized personnel for
domestic violence cases.

The law specifies that, in order to apply the safety measures dictated by the court, the
police officer may forcibly enter into the family residence, only with the victim’s consent
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In the case of the abuser non-compliance with the order, the police officers have the
obligation to inform the prosecutor office. The practice indicates that there exists good
cooperation between police officers and prosecutors11.

As a general prerogative, when the circumstances of the case require it, the police can
initiate the procedures for preventive detention.

4. What sanctions can be imposed in the event of non-compliance with
measures (i.e. imprisonment, preventive detention and so forth);
Imprisonment – as a sanction for non-compliance with protection orders
Infringement of the protection orders is considered a criminal offence of non-compliance
with a judge sentence. As a result the offender may be sentence whit imprisonment from
1 month to 1 year. Parties’ reconciliation removes criminal liability.

Contravention Fine- as a sanction for non-compliance with the legal obligations
related to domestic violence
Legal framework to fight and prevent domestic violence imposes different responsibilities
to citizens as well as to the official personnel with attribution to combat domestic
violence.

Non-compliance with those legal attributions is considered a contravention.
The contraventions procedures related to domestic violence are initiated by family
assistants, mayor or persons empowered by them. As a sanction for non-compliance with
the legal obligations related to domestic violence, the defendant has to pay a
contravention fine.

Depending on their social prejudice the contraventions related to domestic violence have
to levels of fines amounts:
11

accordingly to ”Domestic violence in Romania: the law, the court system”, American Bar Association
Central European and Eurasian Law Initiative, Bucharest, 2007
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->Contravention fines range 250 EURO-1250 EURO12 is applicable for non-compliance
of the following obligations:
-

Refuse to allow domestic violence victims access to specialized shelters, at request
of a family assistant ;

-

Refuse to provide free medical care to the victims of domestic violence on obvious
suffering;

-

Change the destination of domestic violence specialized shelters.

->Contravention fines range 150- ERO- 250 EURO is applicable for non-compliance of
the following obligations:
-

Victim’s refuse to live the shelter when danger circumstance come to an end

5. What institutions and/or organizations are charged with the prevention of
violence and/or discrimination against women, including a description
of:,
a. their foundational structure and economic resources;
b. their duties, modes of operation and accessibility to women (in terms
of location and times they are open (7/24, full-time or not);

The institutional infrastructure to prevent and fighting domestic violence is a relatively
complex But in practice, institutional efficiency is weak13. This inefficiency is due to lack
of correlation between roles and responsibilities of public institutions. It should be
mentioned that the main obstacle remains the mentality of some of those officials
responsible to fight and prevent domestic violence cases.

The institutions with attributions in prevention of violence and/or discrimination against
women are financed by public money: state budget, county budgets and localities budges.
12

İn the economical context of 160 EURO minimum salary at the time of 2012

13

”Domestic violence in Romania: the law, the court system”, American Bar Association Central European
and Eurasian Law Initiative, Bucharest, 2007
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Sponsorships and donations are also encouraged, as well as projects financed by EU
structural founds.

• Central public institutions with attributions in prevention of violence against
women
At national level there are 5 ministries with primary attributions in fighting and
preventing violence against women:
1. Ministry of Labor, Family and Social Protection –as leading agency;
2. Ministry of Health;
3. Ministry of Public Administration and Interior;
4. Ministry of Education, Research, Youth and Sport;
5. Ministry of Justice.

As leading institution, the Ministry of Labor, Family and Equal Opportunities has the
main prerogatives and responsibilities for developing policies and promoting measures
and public policies for fighting and preventing domestic violence as well as for
supporting the persons who are subjected to domestic violence.
The Ministry of Labor, Family and Equal Opportunities coordinates the fight and
prevention of the violence and/or discrimination against women trough:
-

Family Protection Department unit,

-

subordinated agency- National Agency for Equal Opportunities,

-

deconcentrated services located in counties and national capital (Bucharest) and also

in cities and communes .

Ministry of Health in collaboration with Ministry of Public Administration and Interior
have the role to elaborate and disseminate information regarding causes and
consequences of domestic violence, legal rights applies to both the victims and the
abusers.
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Ministry of Public Administration and Interior fights the violence against women through
several structures: proximity police, criminal investigation units, criminal forensic units,
public safety units.

Ministry of Education, Research, Youth and Sport in collaboration with other ministries
and NGOs has the responsibility to elaborate and deliver educational programs to adults
and children in order to fight and prevent domestic violence.

Ministry of Justice fights the violence against women through: Public Prosecutor Office,
Courts and Probation Service. Prosecutors conduct the criminal investigations while the
judges decide on violence against women cases and order safety measure. The specific
responsibilities of the Ministry of Justice in relation to violence against women occur to
the Probation Service within the Tribunals. Probation Service in collaboration with NGOs
has responsibilities regarding social reintegration of offenders. Trough trained and
specialized personnel they conduct therapy and counseling programs for abusers. In 2005
was established a specialized Minors and Family Prosecutor Office in Brasov city.

• Sub-national public institutions with attributions in prevention of violence against
women

Romania has two sub-national administrative layers:
-

intermediary level- counties (41)

-

lowest level- localities: communes (around 2700) and cities (around 260)

Counties authorities with attributions in prevention of violence against women

County public affairs are managed by County Council and by the President of County
Council. The institution that carries out the implementation has a homonym title: County
Council.
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Institution of County Council coordinates the fight and prevention of the violence and/or
discrimination against women trough the DGASPC – the General Department for Social
Assistance and Child Protection. Under the coordination of the DGASPC functions an
intersectorial team in charge with fighting domestic violence.

Intersectorial team has a supervising role that includes: monitoring and evaluation of
activity and progresses on fighting domestic violence, formulation of proposal to increase
efficiency on combating violence against women, facilitate inter-institutional
collaboration. Intersectorial team is formed by representatives of different institutions and
organization with responsibilities to fight violence against women at county’s level,
including: county police representative, county public health inspection representative,
NGOs representatives etc.

Localities authorities with attributions in prevention of violence against women
Communes and cities public affairs and social needs are managed by Local Council and
by the Mayor. Mayor’s Office implements all Local Council and Mayor’s decisions.

Inside the Mayor’s Office, SPLAS – the Local Public Social Assistance Service is
responsible for identifying and resolving the social needs regarding domestic violence.
Specialized personnel of SPLAS conduct social investigations for the purpose of
analyzing the social and economic status of persons, families, groups, or communities,
and have a role of social diagnosis.

SPLAS are in charge to establish the “units for prevention and fighting family violence”.
The Units for prevention and fighting family violence are any of the following centers:
-

emergency centers for sheltering victims of domestic violence,

-

centers for recovery of victims of domestic violence

-

assistance centers for abusers

-

centers for fight and prevention of domestic violence
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-

centers for information and to raise public awareness regarding , causes and
consequences of family violence and the proportions and seriousness of this social
issue.

The units for prevention and fighting family violence are either public or private
organizations that function under Local or County council supervision and are financed
from local budgets. The Units provide free services of the victims of family violence.

Under the coordination of Local Council and the Mayor, territorial local police units has a
wide range of responsibilities’ in order to prevent, fight, and discourage violence against
women such as:
-

monitoring the existing family conflicts by identification and keep record of the
cases.

-

surveillance, warning, and, when required, sanctioning of the perpetrators;

-

watching persons with criminal record and/or who are alcoholics, mentally ill, and/or
drug addicted persons and who have committed family violence acts;

-

operative interventions in domestic violence cases trough specific actions in
cooperation with prosecutors’ offices and courts;

-

investigation of domestic violence cases, in cooperation with prosecutors’ offices
and courts;

-

ensure the abuser compliance with protection orders ;

-

initiate procedures for social protection and medical care of the victim of violence
against women.

6. Successes and bottlenecks of the legal framework in practice, and

In Romania public awareness for violence against women and children grow starting with
1995 making slow progresses until 2003 when the Law 217/2003 on the prevention of
family violence provided a coherent legal framework to fight domestic violence. The next
9 years after adoption of specific legislation have a role of piloting and consolidation of
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the institutional infrastructure. Recent progresses have been done by 2012amendments of
Law 217/2003.
Before 2012 the efficiency of the measure to protect the victims were weak. For example,
the measure of prohibiting the abuser from returning to the family residence might be
taken only if the aggressor is convicted with a prison sentence of at least 1 year. As a
result the criminal trial period haven’t been covered by any safety measure to protect the
victim. Until the aggressor was convicted there is no other protection measure that the
victim can benefit from.
In February 2012 a case shakes the Romanian society and mobilizes public opinion and
mass media in an unprecedented campaign against violence toward women. A jealous
husband, “the killer from hairdressing saloon”, follows her wife to the beauty center and
kills her and other 6 peoples. Before the incident the wife filled 10 reports against her
aggressive husband, though no measure has been taken by police officers. After this
outraging and highly meditated case in March 2012 the law was amended and safety
measures to protect the victim were strengthen.
One important amendment is that complain of the victim to ask a protection order is
examined under emergency procedure. And a protection measure can be order even in the
same day.
Protection orders became a central institution in protection of women victims of domestic
violence against and contain several aspects intended to eliminate a state of danger of the
victim. Protection order measures are not a consequence of criminal liability and may be
ordered in absence of a criminal conviction aiming to put an end to a state of danger that
suggests that future crimes are likely to take place.

In order to put an end to the victim of domestic violence state of danger, an important
practical application is the safety measure that creates the obligation of the abuser to
deposit to police any weapons.

For the rest of amendments it is too soon to analyze the practical impact and efficiency.
We only can make some comparative remarks.
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Before the spring of 2012 neither the Criminal Code nor the Law 217/2003 on the
prevention and combating domestic violence can ensure effective protection to the
victims of domestic violence. The Romanian legislation didn’t provide temporary
preventive measure regarding provisional protection of a person against further domestic
violence. In the absence of appropriate measures, the victims of domestic violence have
to live together with the family aggressor, even if they decide to start a legal action. This
situation resulted in the fact that victims report domestic aggressions more rarely due to
pressures or fear from the abuser.

Before 2012 only several NGOs provided shelters to the victims. New amendments
imposed local authorities from counties, cities and communes the legal obligation to
establish units for prevention and fighting family violence (emergency centers for
sheltering victims of domestic violence, centers for recovery of victims of domestic
violence, assistance centers for abusers, centers for fight and prevention of domestic
violence, centers for information and to raise public awareness regarding , causes and
consequences of family violence and the proportions and seriousness of this social issue).

Most of the experts agreed that the introduction of the protection order will have a
practical effectiveness and will be extremely useful for ensuring immediate protection for
victims of domestic violence. As most of the measures came into effect only 6 months
ago we should wait to see the impact and their practical efficiency.

7. Other issues/aspects that you would like to mention.

Romania still needs to focus on people’s education for mentality changes.

Customs of Romanian society reveal the mentality and social pressure mainstreamed on
to gender inequality with direct consequences on increase proportion of the violence
against women. Only two generations ago the rural communities’ custom required that a
woman should walk 3 steps behind the man. Also in the church the men are served prior
to the women. Communist regime made a difference by promoting the egalitarian
doctrine to all aspects, including gender equality. This period was a step ahead in fighting
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the violence against women. But Romania still needs to focus on people’s education for
mentality changes.

Studies reveal that only 10% of domestic abusers show psychiatric disorders14. The other
90% are able to exercise good judgment and can control their own reactions and
behaviors. We can assume that their manners are the result of mentality and communities’
customs to tolerate aggression against women. The same study reveal that a high percent
of women victims consider domestic violence as “normal problems for a family”. As a
result of this mentality 55% of the women continue abusive relationships because they
face social pressure to tolerate the circumstances and lack of social and family support
mentality.

Even Romania benefit of a complex and well design institutional infrastructure the main
resource of an organization remains the personnel. Still, in practice, institutional
efficiency is poor. As long as some officials with responsibilities with prevention and
intervention in domestic violence cases continue to consider violence against women and
discrimination as a normal state the results will remain insignificant. Institutional culture
need to be changed in order to improve gender relationship.

Inequality between the genders has very deep roots in humankind mentality. Balancing
gender relationship is a timely consuming process but it is the most important sustainable
measure in preventing and combating the violence against women. The results will come
up slowly and may take another generation to pass. The political actors should invest and
mainstream their long-term efforts to elaborate and deliver educational programs to adults
and children in order to fight and prevent domestic violence, and to constant campaigns
for information and to raise public awareness regarding causes and consequences of
family violence and the proportions and seriousness of this social issue.

14

”Domestic violence in Romania: the law, the court system”, American Bar Association Central European
and Eurasian Law Initiative, Bucharest, 2007
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Kadına Karşı Şiddete İlişkin Romanya Raporu

Mădălina Avram (Voican) 1
Çev.: Araş. Gör. Muhammed Demirel2, Araş. Gör. Sertaç Işıka3

I. Romanya’da kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın kapsamı (İstatistik ve/veya sosyal
bilimsel araştırma sonuçlarını da kapsamaktadır.)
Amerikan Barolar Birliği Avrupa ve Avrasya Hukuk Girişim Merkezi tarafından
Avrupa’da her yıl 5 kadından birinin aile içi şiddet mağduru olduğu ortaya konulmuştur4.
Aile içi şiddete ilişkin olarak 2003-2008 yılları arasında yürütülen iki büyük anket,
Avrupa’daki aile içi şiddet mağdurlarının % 20’sinin Romanya’da olduğunu ortaya
koymuştur. Mina Minovici Ulusal Adli Tıp Enstitüsü5 ve Kamu Yargılama Ofisi6
tarafından hazırlanan diğer iki istatistik, kadına karşı şiddetin boyutu ve ciddiyeti
hakkında önemli sorunların olduğunu göstermiştir.
2003 yılında Eşit Ortaklık Merkezi7, Romanya’da “Şiddet Konusunda Aile ve İş Yerinde
Ulusal Çalışma” isimli ilk bilimsel araştırmayı yürütmüştür. Ailede ve iş yerinde şiddetin
boyutlarının ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyan veriler şu şekildedir:

1

vmadalina@yahoo.com, Senior Lecturer, Ph.D. Craiova Üniversitesi Hukuk ve İdari Bilimler Fakültesi.

2

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

3

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

4

”Romanya’da aile içi şiddet: Hukuk, mahkeme sistemi”, Amerikan Barolar Birliği Avrupa ve Avrasya
Hukuk Girişim Merkezi Bucharest, 2007

5

Mina Minovici Ulusal Adli Tıp Kurumu, http://www.legmed.ro

6

Kamu Bakanlığı, http://www.mpublic.ro

7

Eşit Ortaklık Merkezi (CPE), www.cpe.ro
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(i) 800,000 kadının sık sık aile içi şiddetin çeşitli görünüm şekillerine maruz
kaldığı ileri sürülmüştür;
(ii) 14 yaşından küçük olan 340,000’ın üzerinde çocuğun sık sık ebeveynleri
içerisinde fiziksel şiddetin görsel tanığı oldukları ifade edilmiştir;
(iii) 14 yaşından küçük olan 370,000’in üzerinde çocuğun sık sık aile büyükleri
arasında veya ebeveynleri arasında sözlü taciz olaylarının tanığı olduğu
belirtilmiştir;
(iv) Avrupa Birliği düzeyindeki mevcut verilerle karşılaştırıldığında, Romanya
toplumunun, aile şiddetinin her türlüsüne karşı önemli ölçüde daha toleranslı
olduğu anlaşılmıştır;
(v) Yüksek tolerans, şiddete başvuran klişelerin kullanımı ile birlikte sık sık doğal
görülerek şiddet içeren davranışların ortaya çıkmasını sonuçlamaktadır;
(vi) Şiddet içeren davranışlar, normal olarak görüldükleri zaman, bir nesilden
diğerine aktarılmaktadır.
Romanya’da aile içi şiddet sonucunda meydana gelen kazaların rapor edilmesi
zorunluluğu yoktur. Olayların rapor edilmemesinden dolayı, sayılar muhtemelen çok daha
fazla olup sonuç itibariyle bu konuda güvenilir istatistikler elde edilememektedir.
2008 baharında Bükreş’te bulunan Kent ve Bölge Sosyolojisi Merkezi tarafından
yürütülen çalışmada bir ilerleme görülmemiştir. Kadınların % 21’in üzerindeki kısmı, ya
geçmişte ya da devam eden ilişkileri içerisinde yaralanma olayı ile karşılaşmaktadır.
Evinde istismar edilen kadınların % 63’ü şiddetin; fiziksel şiddete, cinsel şiddete, iftiraya
maruz kalma, aşağılanma gibi çeşitli görünüm şekilleriyle düzenli hale geldiğini ifade
etmiştir.
2008 yılında Mina Minovici Ulusal Adli Enstitüsü tarafından yayımlanan “Tıbbi ve
Yargısal Perspektiften Aile İçi Şiddete İlişkin Ulusal Çalışma8”, aile içi şiddete uğrayan
kadınların % 55’inin kendilerine şiddet uygulayan eşleri ile birlikte yaşamaya devam
ettiklerini göstermiştir. Aile içi şiddetin mağduru olan 400 kadın ile yürütülen bir anket,
mağdurların yarısının şiddeti kabullenir şekilde görmeye devam ettiklerini, kalan %
50’sinin sığınma ve danışman için gerekli usuli yollara başvurduklarını, 400 olaydan
yalnızca birinde faile karşı hukuki müdahalenin gerçekleştirildiğini göstermiştir.
8

Tıbbi ve Yargısal Perspektiften Aile İçi Şiddete İlişkin Ulusal Çalışma (VIODOM), Mina Minovici Ulusal
Adli Tıp Enstitüsü, 2008, http://www.legmed.ro/?c=6&ops=6
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Partnerleri tarafından şiddete maruz kalan kadınların % 26’sı, aile içi şiddeti “normal aile
problemi9” olarak düşünmektedir. Bu yüksek oran, Romanya toplumunun bu konudaki
anlayışının olumsuz sinyaller verdiğini göstermektedir. Çalışmalar, şiddet uygulayan
eşleriyle birlikte yaşamaya devam eden kadınların, bu şekilde yaşamaya devam
etmelerinin diğer nedenlerini ortaya koymaktadır: Çocuklar ve onların geleceği için sınırlı
kaynaklar, şiddet faili eşlere karşı duygusal ve ekonomik bağlılık, kendisine düşük saygı
ve güven. Aile içi şiddetin mağduru olan kadınlar, aynı zamanda sosyal ve aile
desteğinden yoksun olup bu tür durumları tolere etme konusunda da sosyal bir baskıya
maruz kalırlar.
Romanya’da Avrupa Birliğinin diğer ülkeleri gibi sosyoekonomik ve kültürel çevrelerin
her katmanında aile içi şiddet meydana gelmektedir. “Aile içi şiddet, yalnızca fakir
toplumlarda ve eğitimsiz çevrelerde meydana gelir” cümlesi bir efsaneden ibarettir. Aile
içi şiddet olaylarının büyük bir çoğunluğu sosyal statüsü yüksek ve üniversite eğitimi
olan insanlar arasında kaydedilmiştir. Bu tür bir düşüncenin daha yüksek eğitim düzeyi ve
gelir söz konusu olduğu bir ortamda meydana gelen bir tartışmanın çok daha kolay
çözebileceği düşüncesinden başladığını söylemek mümkündür. Esasında mağdurlar,
onların profesyonel veya sosyal çevrelerinde imajlarının olumsuz etkileneceğine dair bir
korku, utanç veya sosyal baskı nedeniyle çok nadiren şiddet gibi durumları raporluyorlar.
2011 Kamu Bakanlığı Faaliyet Raporu10, 2011 yılında mahkemeler tarafından incelenen
469 yeni ailenin aile içi şiddet olaylarının toplam ceza davalarının % 0,8’ini ifade ettiğini
göstermektedir. Bunların 141’i mahkemeye yansıyan aile şiddet olaylarının % 30’unu
ifade eden kadına karşı işlenen suçlardı. Kadına karşı işlenen suçlarda kullanılan şiddet
araçları endişe verici sonuçlarla sosyal tehlikede bir artışa sahipti: öldürme (61 mağdur),
istismar (19 mağdur) ve yaralama (62 mağdur).
Aile içi şiddet, mağdurlara doğrudan, şiddet hareketlerinin tanığı olan kişilere dolaylı
olarak büyük olumsuzluklara ve ciddi etkilere sahiptir.
III.

Ülkenizde kadına karşı ayrımcılık ve/veya şiddetin önlenmesine yönelik
olarak (kanun veya yönetmelik) herhangi bir özel düzenleme var mı?
Eğer varsa bu düzenlemenin kapsamını ve yapısını tanımlayabilir
misiniz? Bu konuda lütfen sıralayınız:

9

Kent ve Bölge Sosyolojisi Merkezi (CURS), www.curs.ro

10

2011
Kamu
Bakanlığı
Faaliyet
Raporu,
http://www.mpublic.ro/presa/2012/raport_mp_2011.pdf
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Romanya’da 2012 yılı içerisinde aile içi şiddetle mücadele edilmesi ve önlenmesine
yönelik hukuki düzenlemeler kısmen karışık olsa da bu konuda etkin bir direktif
bulunmaktadır: Mağdurlara Yardım ve Aile İçi Şiddeti Önleme/Mücadele Etme
Yönergesi. Hâlâ uygulamada, aile içi şiddet olaylarında bazı yetkililerin müdahale ve
önleme düşüncelerinin yer aldığı kurumsal kültür ve sorumluluklara sahip kamu otorite
alanlarında eksikliklerin bulunması nedeniyle kurumsal yeterlilik zayıf durumdadır.
Yirmi yıl önce daha farklı olsaydı, aile içi şiddetle mücadele etmek için var olan hukuki
düzenlemeler hemen hemen hiç olmazdı. Aile içi şiddet, Romanya’da 1995 yılı ile
birlikte tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Sürekli olarak artan tartışmalar, ilk olarak
çocuk terki konusuna odaklanmıştır. 2000 yılından evvel Roman Ceza Kanunu, aile içi
şiddeti ayrı bir suç olarak kabul etmemekteydi. Sonuç olarak bireysel ve hükümet
kurumlarının hukuki düzenlemeleri nasıl yorumladıklarına bağlı olarak müdahale imkânı
da azaldı.
Daha geniş bir resim çizebilme adına konuyla ilgili bütün düzenlemelere yer vereceğiz ve
ilk olarak Anayasa ile başlayacağız.
Anayasa
Madde 23’te, Romanya Anayasası11 hiçbir bireyin işkence ya da aşağılayıcı veya insanlık
dışı cezalandırma yahut muamelenin herhangi bir çeşidine maruz bırakılamayacağını
düzenlemektedir. Anayasanın bu gibi bireysel özgürlük ve güvenliğe ilişkin getirdiği
haklar dokunulamaz niteliktedir. Aynı zamanda madde 16, temel hak ve özgürlüklerde
olduğu gibi bütün vatandaşların hiçbir ayrıma ve önceliğe sahip olmaksızın hukuk ve
kamu kurumları önünde eşit olduğunu güvence altına almaktadır. Yukarıdaki
düzenlemelerle Romanya Anayasası, kadına karşı şiddetle etkin bir şekilde mücadele
eden ve mağdurlara uygun bir koruma sağlayan ikincil düzenlemelerin gelişmesine
dayanak teşkil eden hükümleri içermektedir.
Anayasal düzenlemelerin, 1991 Anayasasından bu yana anayasada yer alıyor olduğu
gerçeğine rağmen, aile içi şiddetle mücadele edilmesini sağlayan ikincil düzenlemelerin
benimsenmesi 10 yıldan daha fazla bir zaman aldı.
Ceza Kanunu

11

Yeni Romanya Anayasası, 1991 yılında kabul edildi ve 2003 yılında değişikliğe uğradı.
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Romanya Ceza Kanunu’nun 2000 yılı 197/2000 sayılı kanunla değiştirilmesiyle birlikte
iyi bir başlangıç yapılmış oldu. Değişiklikler, “aile üyeliği” kurumunu, fiziksel ve
psikolojik zarara neden olan ve daha ağır ceza verilmesini gerektiren bir hal olarak
düzenlemiştir. Ceza Kanunu’nun 149’uncu maddesi, aile üyesini “eş veya yakın akraba”
olarak tanımlamış, 2000 yılı düzenlemelerine göre, aile içi şiddet oluşturan filleri işleyen
kişinin aile üyesi olması halinde kişi, daha ağır şekilde cezalandırılacaktır. Ceza Kanunu,
mağdur ile fail arasında var olan yakın ilişki nedeniyle cezaların daha ağır olacağını
ortaya koymaktadır. Şayet mağdur aile üyesiyse, ceza muhakemesi açısından önemi,
yargılamanın re’sen başlamasıdır. Kanun koyucu, mağdurun failden korkusu veya
endişesi nedeniyle şikâyet dilekçesi vermekten sakınacağı hususunu dikkate alarak, re’sen
yargılamayı mağduru güvence altına almada bir ölçü olarak ayrıca içermiştir. Aile
üyelerinin ihlaline karşılık kanun tarafından öngörülen hapis cezası 5 yıl ile 18 yıl
arasındadır.
Özel düzenleme: 217/2003 sayılı Aile Şiddetinin Önlenmesi Kanunu (2012’de
değiştirilen)
2003 yılında kabul edilen özel düzenleme: 217/2003 sayılı aile şiddetinin önlenmesi
kanunu 2012 yılında değiştirildi. Değişiklikle birlikte aile içi şiddet, “Meşru savunma
olmaksızın, bir aile üyesi tarafından aynı ailenin diğer üyesine karşı kasıtlı olarak işlenen
tehdit de dâhil fiillerin her türlüsü, psikiyatrik, cinsel, duygusal veya psikolojik acı veya
zarar sonucunu doğuran her fiziksel veya sözlü fiil” olarak tanımlanmıştır.
Aile içi şiddet aynı zamanda kadınların temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarının
önlenmesi durumunu da içermektedir. 2012 yılının ek değişiklikleriyle birlikte fiziksel
olanının dışında başka çeşitler de dâhil edilerek aile içi şiddetin alanı genişlemiştir.
Nitekim diğerleri aşağıdaki şekildedir:

a) Sözlü şiddet,
b) Psikolojik şiddet,
c) Fiziksel şiddet,
d) Cinsel şiddet,
e) Ekonomik şiddet,
f) Sosyal şiddet,
g) Manevi şiddet.
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Kanun, aile üyeliğinin kapsamını genişletmiştir. Eş veya yakın akrabanın yanı sıra (Ceza
Kanununun 149’uncu maddesinde tanımlanan), ebeveyn ve çocuk veya bir eş ile benzer
ilişkiye sahip olunan herkes, aile üyesi olarak kabul edilmiştir.
217/2003 sayılı Kanun, aile içi şiddet olaylarının kontrol edilmesi amacıyla yeterli
personel görevlendirilmesi için yerel ve merkezi kamu otoritelerini yükümlü tutmuştur.
Kanun, aile içi şiddetin önlenmesi için özel organizasyonlar ve merkezi ve yerel kamu
otoriteleri arasında işbirliğinin sağlanmasını gerektirmekte ve kurumsal altyapıyı
sağlamaktadır.
Önemli gelişmeleri beraberinde getiren 2012 yılı değişiklikleri, yeni koruma
düzenlemelerinin getirilmesi hakkında olup mağdurun korunmasına ilişkindir.
Eşit imkânlarla 202/2002 sayılı Kanun

202/2002 sayılı kanun, anayasal bir ilke olan ve kadın ile erkekler için fırsatların eşitliği
ilkesini ifade eden Roman Kanununu yeniden şekillendirmiştir. Kanun, kadın ve erkek
için eşit çalışma ve eşit ücret ilkesini getirmektedir. Cinsiyet ayrımcılığına dayalı
şikayetlerle ilgilenilmek üzere işverenler için özel bir prosedür kurulmuştur. 2004
yılındaki değişiklikle birlikte Ulusal Kadın ve Erkek için Fırsat Eşitliği Kurumu
kurulmuştur.
Aile İçi Şiddet Olaylarının İzlenmesi ve Önlenmesinde Ortak Prosedürlerin
Onaylanmasına İlişkin 384/306/993/2004 Sayılı Rapor

Ortak Bakanlıklar Talimatnamesi, üç bakanlık arasında aile içi şiddet olaylarının
izlenmesi ve önlenmesi kapsamındaki işbirliğini düzenlemektedir: Çalışma Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı.

8. Düzenleme (sınırlayıcı tedbirler gibi) içerisinde hangi tedbirlerin var
olduğu ve onların ulusal hukuk (ceza, idare veya medeni hukuk gibi)
altında nasıl sınıflandırıldığı;
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Aile içi şiddet olaylarındaki tedbirlere, ceza muhakemesinin farklı aşamalarında
başvurulabilir: Ceza incelemeleri boyunca, mahkeme yargılaması boyunca veya hemen
hapis cezası verilebilir.
Aile içi şiddet olaylarındaki özel tedbirler şu şekildedir:
-

Hapis

-

Koruma Tedbirleri (217 Sayılı Kanunu, Madde 26/1)

-

Zorunlu Psikolojik Danışma, Psikoterapi (217 Sayılı Kanunu, Madde 26/3)

-

Zorunlu Kontrol Tedbirleri, Tıbbi tedavi veya özel tıbbi prosedürler, özellikle de
alkol etkisini gidermek veya psikoterapik durumlar için. (217 Sayılı Kanunu, Madde
26/3)

-

Yargılama öncesi tutuklama ve gözaltına alma, ceza soruşturması boyunca aile içi
şiddet olaylarının birçoğunda uygulanamaz. (Çok sınırlı koşullara tabi tutulabilir.)

-

Romanya’da aile içi şiddet olaylarına ilişkin güvenlik tedbirlerine yalnızca ceza
mahkemeleri veya cumhuriyet savcıları tarafından karar verilebilir.

-

Koruma kararı 6 ay için geçerli olabilir ve bu süre uzatılabilir. Kısıtlama kararları
aşağıdaki gibi bazı özel ve genel tedbirlerle sınırlandırılabilir:

12. Kendi evi olsa bile şiddet kullanan kişinin genel konutundan geçici olarak
tahliyesi;
13. Mağdurun aile konutuna yeniden entegrasyonunun sağlanması;
14. Mümkün olduğu zamanda mağdura müdahalesini engellemek için şiddet
uygulayan kişi, genel konutunu kullanmaktan kısıtlanabilir;
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15. Şiddet uygulayan kişinin mağdurun ikametine yakınlaşmasının yasaklanması;
16. Şiddet uygulayan kişinin mağdurun çocuklarına ve yakınlarına yakınlaşmasının
yasaklanması;

17. Şiddet uygulayan kişinin mağdurun ikametine, iş yerine veya okuluna
yakınlaşmasının yasaklanması;
18. Şiddet uygulayan kişinin mağdurun seyahat etmek için sık sık kullandığı alanlara
veya özel yerlere gitmesinin yasaklanması;
19. Şiddet uygulayan kişinin telefon ve mail de dâhil olmak üzere mağdurla her türlü
irtibatının yasaklanması;
20. Şiddet uygulayan kişiye her türlü silahını polise teslim etme zorunluluğunun
getirilmesi;
21. Çocukların bakım yükümlülüğü;
22. Aile konutunda ikamet edebilmenin mümkün olmadığı durumlarda şiddet
uygulayan kişiye geçici konaklama için kiranın karşılanması amacıyla ekonomik
yardım yapma ve mağdurun, mağdurun çocuklarının ve mağdurun yakınlarının
geçim giderlerinin karşılanması yükümlülüğü.

9. Hangi kamu otoritelerinin tedbirlere uyulmasını zorlayabilmesi ve bu
çerçevede izlenen usuller;

Mahkeme veya Kamu Savcısı güvenlik tedbirlerine uyulması için zorlamaya
yetkilendirilmiştir.
Muhakeme aşamalarına bağlı olarak Romanya’da Mahkeme veya Kamu Savcısı güvenlik
tedbirlerine uyulması yönünde zorlama yetkisine sahip kılınmıştır.
- Ceza soruşturması boyunca savcı, uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar
verebilir. Savcı, mağdur veya kamu için ortaya çıkabilecek tehlikeli bir durumu ortadan
kaldırmak üzere mahkemeye bildirme yükümlülüğünü yerine getirerek uygun güvenlik
tedbirlerine hükmedebilir.
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- Mahkemenin yargılaması boyunca ve mahkûmiyet kararı verilir verilmez, mahkeme
uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verebilir. Mahkemede güvenlik
tedbirlerine yalnızca sanık dinlendikten sonra savunma avukatı ve savcının huzurunda
hükmedilebilir.
Aile İçi Şiddette Güvenlik Tedbirlerinin Muhakeme Boyutu
Aile içi şiddet olaylarında alt mahkemeler koruma tedbirlerini belirleme yetkisine
sahiptir. Kanuni usul masrafları ücretsizdir. Güvenlik tedbirleri müzakereleri aşağıdaki
kişilerden biri tarafından mağdur için veya mağdur adına mahkeme ile özel bir ön şikâyet
başvurusuyla başlatılmaktadır:
-

Mağdurun kendisi veya hukuki vekili,

-

Savcı – Mağdur adına,

-

Aile içi şiddetle mücadeleye katkıda bulunmak üzere kurulan kamu kurumu
temsilcisi – mağdur adına,

-

Sosyal Servis Sağlayıcının Temsilcisi – mağdurun rızası ile

Mağdura hemen bir koruma sağlamak ve dava işlemlerini hızlandırmak için, koruma
kararı istemleri özel danışma odalarında acil prosedürlere (prosedürleri düzenlemek değil)
tabi kılınabilir.
Delillerin zaman kazanmak ya da yargılama süresini uzatmak amacıyla ileri
sürüldüğünün anlaşılması halinde bu deliller kabul edilmez. Koruma tedbirinin
uygulanmasına ilişkin karar, 24 saat içinde verilmelidir. Aşırı derecede acil durumlarda
güvenlik tedbirlerine aynı gün içerisinde hükmedilebilir. Karar, 48 saat içerisinde
mahkemeye sevk edilmelidir.
Rücu hakkı için 3 günlük bir süre söz konusudur. Karar kesinleşene kadar mahkeme
yürütmeyi durdurma kararı alabilir. Rücu aşamasında savcının katılımı bir ön koşuldur.
Aile içi şiddet mağduru, ücretsiz hukuki yardımdan yararlanabilir. Hukuki yardım, aynı
zamanda sanık için de sağlanabilir.
Koruma tedbirleri, diğer yarılamaların sonuçları beklenmeksizin icra edilebilir. Bu
tedbirler derhal uygulanmak üzere yerel polis servislerine bildirilmektedir.
3- Bu tür tedbirlerin uygulaması ne şekilde icra edilir ve denetlenir (elektronik kontrol,
raporlama vs.);
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Koruma kararının icra edilmesi usulünde, yardımcı bir uygulama mevzuatı olmamasından
dolayı bir karışıklık söz konusudur. İlave edilmesi gereken hükümlere ihtiyaç olmasına
rağmen, etkin bir uygulama sağlamak için Kanun çıkarılarak bir sistem oluşturulmuştur.

Aile içi şiddet vakalarında ilgili tedbirlerin uygulanmasında ve denetiminde iki yapı
bulunmaktadır:
-

Polis

-

Mahkemeler bünyesindeki Denetimli Serbestlik Büroları

Kanun, polise, koruma kararı kapsamındaki konuların denetimi konusunda genel bir
yükümlülük yüklemektedir. Koruma kararı, yerel polis karakoluna ivedilikle
iletilmektedir. Büyük şehirlerde polis, polis merkezlerinde, aile içi şiddet vakaları için
uzman personele sahiptir.

Kanun, mahkeme tarafından hükmedilmiş olan güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi
için polis memurlarının aile konutuna mağdurun tek başına verdiği rızasının varlığı
halinde zorla girebileceğini açıkça belirtmektedir.
Mahkemenin kararına uyulmaması halinde, polisin kararını suistimal eden kişi hakkında
savcıyı bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Uygulama, polis ile savcılık arasında
iyi bir işbirliği olduğunu göstermektedir12.
İstisnai bir yetki olarak, olayın şartları gerektirdiği hallerde polis, tazyik hapsine
başvurabilecektir.
4- Tedbirlere uyulmaması durumunda hangi yaptırımlar uygulanabilir (yani hapis
cezası, tazyik hapsi vs.);
Hapis cezası – koruma tedbirlerine uyulmaması halinde bir yaptırım olarak
Koruma kararlarının ihlali, hâkim kararına uyulmaması suçu olarak kabul edilmektedir.
Bunun sonucunda fail, 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir.
Tarafların barışması ceza sorumluluğunu kaldırmaktadır.

12

accordingly to ”Domestic violence in Romania: the law, the court system”, American Bar Association
Central European and Eurasian Law Initiative, Bucharest, 2007
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Para cezası- aile içi şiddetle bağlantılı yasal yükümlülüklere uymama halinde bir
yaptırım olarak
Aile içi şiddet ile mücadele etme ve aile içi şiddeti önleme konusunda yasal düzenleme,
kamu görevlilerine olduğu kadar vatandaşlara da farklı sorumluluklar yüklemektedir.
İlgili yasal atıflara uyulmaması hali, kanunun ihlali olarak kabul edilmektedir.
Aile içi şiddete ilişkin ihlal prosedürü, belediye ya da kişilerin kendileri tarafından
yetkilendirilmiş aile danışmanları tarafından öğretilmektedir. Aile içi şiddete ilişkin yasal
yükümlülüklerini ihlal eden kişi, yaptırım olarak para cezası ödemek zorundadır.
Aile içi şiddete ilişkin ihlalin sosyal ağırlığıyla bağlantılı olarak ceza miktarı farklı
oranlarda değişmektedir:
-> Şiddet uygulayan kişi tarafından aşağıdaki yükümlülüklere uyulmaması halinde,
ihlalin cezası olarak 250 EURO – 1250 EURO aralığında belirlenebilir:
-

Aile içi şiddet mağdurunun aile danışmanının talebi üzerine belirlenen sığınma evine
ulaşımına izin verilmemesi;

-

Aile içi şiddet mağdurunun açık şekilde acı çekmesi halinde ücretsiz tıbbi destek
sağlanmaması;

-

Aile içi şiddet için özel sığınma evlerinin amacının değiştirilmesi.

-> Aşağıdaki yükümlülüklere uyulmaması halinde, ihlalin cezası olarak 150 EURO – 250
EURO aralığında belirlenebilir:
-

Mağdurun, açık bir tehlikenin çok yakın olmasına rağmen sığınma evinde kalmayı
reddetmesi.
5. Kadına karşı şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için görevlendirilen
kurum ve/veya kuruluşlar:
c. Temel yapılarını
tanımlayan;

ve

ekonomik

kaynaklarının

ne

olduğunu

d. Görevlerini, çalışma şekillerini ve kadınların erişebilme imkânlarını
(yer ve zaman açısından (7/24 açık olup olmadıkları) tanımlayan;
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Aile içi şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddetle mücadelenin kurumsal altyapısı nispeten
karmaşık durumdadır. Fakat uygulamada kurumsal etkinlik yetersizdir13. Bu yetersizlik,
kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları arasındaki ilişkinin olmamasından
kaynaklanmaktadır Aile içi şiddet vakalarında mücadele ve önlemede sorumlu olan
yetkililerin zihniyetinin bu konuda esas engel olduğu söylenebilir.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve/veya aile içi şiddetle mücadeleyle bağlantılı
kurumun finansmanı kamu gelirleri tarafından sağlanmaktadır: Devlet bütçesi, il bütçesi,
yerel bütçe. Sponsorluklar ve bağışlara ilaveten projeler AB yapısal fonları tarafından da
teşvik edilmektedir.
• Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine dair merkezi kamu kurumu
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadelesine ilişkin ulusal düzeyde beş temel
bakanlık bulunmaktadır:
6. Çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı – liderliğinde olmak üzere;
7. Sağlık Bakanlığı;
8. Kamu Yönetimi ve İçişleri Bakanlığı;
9. Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı;
10. Adalet Bakanlığı.

Lider kurum olarak, Çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı, aile içi şiddetin
önlenmesi ve mücadelesiyle ilgili politikalar geliştirme ve tedbirleri düzenleme
konularının yanı sıra, aile içi şiddete maruz kalan kişilere destek sağlama konusunda esas
yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Çalışma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı, kadına yönelik ayrımcılık
ve/veya şiddetin önlenmesini ve mücadelesini şu şekilde koordine etmektedir:
-

Aile Koruma Dairesi birimi,

-

Bağlı bulunan kurum- Ulusal Fırsat Eşitliği Kurumu,

-

Ülke çapında başkent (Bükreş), diğer şehir ve ilçeler olmak üzere dağıtılmış bulunan
servisler.

13

”Domestic violence in Romania: the law, the court system”, American Bar Association Central European
and Eurasian Law Initiative, Bucharest, 2007
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Kamu Yönetimi ve İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, aile içi şiddetin sebep ve
sonuçları ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde hazırlama ve yayma konusunda işbirliği
yapma yükümlülüğü altındadırlar. Yasal haklar, hem mağdurlar hem de saldırganlar için
geçerlidir.
Kamu Yönetimi ve İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddet ile birkaç yapı aracılığıyla
mücadele etmektedir: yakın koruma, ceza soruşturması birimleri, adli birimler, kamu
güvenliği birimleri.
Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve STK ile işbirliği
halinde aile içi şiddetin önlenmesi ve mücadelesi amacıyla yetişkinlere ve çocuklara
yönelik eğitim programları hazırlamak ve onlara ulaştırmakla sorumludur.
Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet ile şu şekilde mücadele etmektedir: Savcılık,
Mahkemeler ve Denetimli Serbestlik Ofisleri. Hâkimler kadına yönelik şiddete dair karar
verirken ve güvenlik tedbirine hükmederken savcılar ceza soruşturmasını yürütmektedir.
Adalet Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddete ilişkin belirlenen sorumlulukları,
mahkemeler bünyesindeki Denetimli Serbestlik hizmetlerinin harekete geçirilmesidir.
Denetimli Serbestlik Ofisi, STK ile işbirliği halinde şiddet gösteren kişilerin toplumsal
yaşama yeniden kazandırılmaları konusunda sorumludur. Konu hakkında eğitilmiş ve
yetkilendirilmiş personeller aracılığıyla şiddet gösteren kişilere terapi ve danışmanlık
programları yürütülmektedir. 2005 yılında, Brasov’da “Küçükler ve Aile Savcılığı”
kurulmuştur.
• Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ilgili alt kategorideki kamu
kuruluşları
Romanya’da iki alt idari kuruluş bulunmaktadır:
-

Ara kademe- vilayetler (41)

-

Alt kademe- yerel bölgeler: ilçeler (yaklaşık 2700 tane) and şehirler (yaklaşık 260
tane)

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda vilayet yetkilileri
Vilayetlerde yönetim işleri, İl Meclisi ve İl Meclis Başkanı tarafından idare edilmektedir.
Uygulamayı icra eden kurumun bir ismi daha vardır: İl Konseyi
İl Konseyi, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi ve bununla mücadeleyi Sosyal
Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü (SYÇEGM) aracılığı ile koordine
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etmektedir. SYÇEGM koordinasyonu kapsamında, aile içi şiddetle mücadele için
görevlendirilmiş farklı sektörlerden oluşan bir ekip bulunmaktadır.
Bu ekip, şu hususları içeren bir denetim görevine sahiptir: Aile içi şiddetle mücadelede
faaliyetlerin ve gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, kadınlara karşı şiddetle
mücadelede etkinliğin artırılması için teklif oluşturulması, kurumlar arası işbirliğini
kolaylaştırmak. Bu ekip, il düzeyinde, kadına yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu olan
farklı şu kurumların ve derneklerin temsilcilerinden oluşmaktadır: polis temsilcileri,
kamu sağlığı denetim temsilcisi, STK temsilcileri vs.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yerel yetkililer
Belde ve şehirlerde kamu işleri ve sosyal ihtiyaçlar, Yerel Meclis ve belediye başkanı
tarafından idare edilmektedir. Belediye Başkanlığı, Yerel Meclisin ve Belediye
Başkanı’nın tüm kararlarını uygular.
Belediye Başkanlığı bünyesinde, YKSYM – Yerel Kamu Sosyal Yardım Merkezi, aile içi
şiddete ilişkin toplumsal ihtiyaçları belirleme ve bunları giderme konusunda sorumludur.
Merkezdeki uzman personel, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplulukların sosyal ve
ekonomik durumlarını analiz etmek amacıyla sosyal araştırmalar ve sosyal bir tespit
yapmakla sorumludur.
YKSYM’ler aile içi şiddetle mücadele ve önleme birimlerini kurmakla yükümlüdür. Aile
içi şiddetle mücadele ve önleme birimleri aşağıdaki merkezlerdir:
-Aile içi şiddet mağdurlarına barınma için acil merkezleri,
-Aile içi şiddet mağdurlarının iyileştirme merkezleri,
-Suistimalciler için yardım merkezleri,
-Aile içi şiddet mücadele ve önleme merkezleri,
-Aile içi şiddet oranlarını ve bu toplumsal sorunun ciddiyetinin sebep ve sonuçlarıyla
ilgili bilgi ve kamu bilincini artırmak için merkezler.
Kamu ya da özel kuruluşların aile içi şiddetle mücadele ve önleme birimleri yerel veya İl
meclisi gözetiminde faaliyet göstermekte ve yerel bütçeden finanse edilmektedir.
Birimler, aile içi şiddet mağdurlarının ücretsiz hizmetler sağlamaktadır.
Yerel Meclis ve Belediye Başkanı koordinasyonunda, bölgesel, yerel polis birimleri
kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kavga ve şiddetten vazgeçirmek için aşağıda
görüldüğü gibi geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:
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-Kimlik tespiti ile mevcut aile çatışmaları izlenmesi ve davaların kaydının tutulması.
-Gözetim, uyarı ve gerektiğinde faillerin cezalandırılması;
-Kişilerin sabıka kaydından kimler alkolik, ve/veya akıl hastası, ve / veya uyuşturucu
bağımlısı ve aile içi şiddet fiilleri işleyenleri izlemek
-Aile içi şiddet vakalarında belirli hareketlere uygulamalı müdahaleler savcılıklar ve
mahkemelerin işbirliği içinde olur
-Aile içi şiddet vakalarının incelenmesi savcılıklar ve mahkemelerin işbirliği içinde olur
-Suistimalcinin koruma kararına uymasının sağlanması
-Kadına karşı şiddet mağdurunun sosyal korunma ve tıbbi bakım için işlemlerini
başlatmak
6-Uygulamada yasal çerçevenin başarıları ve çıkmazları
Kadın ve çocuklara karşı şiddetin Romanya'da kamu bilinci içinde büyümesi, 1995 tarihli
Aile İçi Şiddeti Önleme Kanunu 217/2003’nin, aile içi şiddetle mücadele için tutarlı bir
yasal çerçeve sağlandığı 2003 yılına kadar yavaş ilerlemelerle başlamaktadır. Özel
mevzuatın kabulünden sonraki 9 yıl kurumsal altyapının rehberliği ve
sağlamlaştırılmasında rol oynamıştır. Son gelişmeler, 2012 yılından önce 17/2003
kanundaki değişikliklerle yapılmıştır.
2012 yılından önce mağdurların korunması tedbirinin etkinliği zayıftı. Örneğin;
saldırganın aile ikametgâhına dönmesini yasaklayan önlem yalnızca saldırgan en az 1 yıl
hapis cezası ile mahkum edilmişse alınabilir. Sonuç olarak ceza davası süreci kurbanı
korumak için herhangi bir güvenlik önlemiyle koruma altına alınmadı. Saldırgan
tutuklanana kadar mağdurun yararlanabileceği başka hiçbir koruma önlemi yoktur.
Şubat 2012 yılında bir dava, Romen toplumunu sarstı ve kamuoyunu ve kitlesel medyayı
kadınlara yönelik şiddete karşı eşi görülmemiş bir kampanyaya hareketlendirdi. Kıskanç
bir koca, "kuaför salonuna gelen katil", karısını güzellik merkezine kadar takip ederek
karısını ve diğer 6 kişiyi öldürür. Olaydan önce karısı saldırgan kocası aleyhine 10 rapor
doldurmuş olmasına rağmen polis memurları tarafından hiçbir tedbir alınmamıştır. Bu
oldukça düşündürücü ve zorbalık içeren vakadan sonra Mart 2012 yılında kanunda
yapılan değişikliklerle mağdurun korunması için güvenlik önlemleri güçlendirildi.
Bir önemli değişiklik de mağdurun şikayetinde koruma kararı istemesi, acil prosedür
altında incelenir olmasıdır. Ve bir koruma önlemi aynı gün içinde bile emredilebilir.
Koruma tedbirleri, aile içi şiddet mağduru kadınların korunmasında ve mağdur için bir
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tehlike durumunu elemek amacıyla çeşitli yönleri içeren merkezi bir kurum haline
gelmiştir.
Koruma tedbirlerinin, cezai sorumluluğun bir sonucu olmadığını ifade etmek gerekir.
Yine tehlike durumuna bir son vermek amacıyla bir cezai mahkûmiyet yokluğunda
emredilebilir olması, suçların gelecekte gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu
göstermektedir.
Aile içi şiddet mağdurunun tehlike durumuna son vermek amacıyla önemli bir pratik
uygulama da saldırganın silahlarını polise emanet etme yükümlülüğünü doğuran güvenlik
tedbiridir.
Değişikliklerin geri kalanı için bu pratik etkileri ve etkinliğini analiz etmek için henüz
çok erken olduğunu belirtmek gerekir. Biz sadece bazı karşılaştırmalı açıklamalar
yapabiliriz. 2012 yılının baharından önce ne Ceza Kanunu ne de aile içi şiddetin
önlenmesi ve mücadelesi ile ilgili 217/2003 kanun, aile içi şiddet mağdurlarına etkili
koruma sağlamayı mümkün kılabilir. Romen mevzuatı bir kişinin daha fazla aile içi
şiddete karşı geçici korunması ile ilgili olarak geçici önleyici önlemler sağlamadı. Uygun
önlemlerin yokluğunda aile içi şiddet mağdurları, yasal işlem başlatmaya karar
verdiklerinde bile ailedeki saldırgan ile birlikte yaşamak zorundadır. Bu durum,
mağdurların aile içi saldırıları baskı ya da saldırgandan korkusuyla daha nadiren rapor
etmesi gerçeğiyle sonuçlandı.
2012 yılından önce sadece birkaç STK, mağdurlara barınak sağlamıştır. Yeni
değişiklikler, il, ilçe ve kasabalardaki yerel otoritelere aile içi şiddetle mücadele ve
önleme birimlerinin kurulması için yasal yükümlülük getirerek uygulamaya zorladı (Aile
içi şiddet mağdurlarına barınma için acil merkezleri, Aile içi şiddet mağdurlarının
iyileştirme merkezleri, istismarcılar için yardım merkezleri, aile içi şiddetle mücadele ve
önleme merkezleri, bilgi ve ilgili kamu bilincini artırmak için merkezler, aile içi şiddetin
nedeni ve sonuçları ile bu toplumsal sorunun oranları ve ciddiyeti).
Uzmanların çoğu, koruma kararı getirilmesinin pratik bir etkinliği olacağını ve aile içi
şiddet mağdurları için acil koruma sağlamak için son derece yararlı olacağını kabul
etmiştir. Önlemlerin çoğu, sadece 6 ay önce yürürlüğe girdi ve bunların etkilerini ve
pratik etkinliğini görmek için beklemeniz gerekir.
7- Bahsetmek istediğim diğer konular
Romanya'nın hâlâ zihniyet değişikliği için insanların eğitim üzerinde odaklanması
gerekmektedir.
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Romen toplumunun gelenekleri, cinsiyet eşitsizliğini de üzerine katarak kadına yönelik
şiddetin artış oranının doğrudan sonuçlarının ardındaki zihniyet ve sosyal baskıyı göz
önüne sermektedir. Sadece iki kuşak önce kırsal topluluklarda ki gelenek, kadının erkeğin
3 adım arkasında yürümesi gerektiğini dayatıyordu. Ayrıca kiliselerde erkeklere kadınlara
göre daha öncelik verilirdi. Komünist rejim, cinsiyet eşitliği dâhil olmak üzere, tüm
yönleriyle eşitlikçi doktrini teşvik ederek bir fark yarattı. Bu dönem kadına yönelik
şiddete karşı mücadelede bir adım önde oldu. Fakat Romanya'nın hâlâ zihniyet değişikliği
için insanların eğitimine odaklanması gerekiyor.
Çalışmalar, aile içi suistimalcilerin sadece % 10’unun psikiyatrik bozukluklar
gösterdiğini de ortaya koymaktadır. Diğer % 90’lık kısmın ise doğru karar
verebilmelerinin mümkün olduğunu ve kendi tepkileri ve davranışlarını kontrol edebilen
bireyler olduklarını ortaya konmuştur. Biz onların tavırlarının kadına karşı saldırganlığı
tolere eden zihniyet ve toplumların geleneklerinin bir sonucu olduğunu ifade edebiliriz.
Aynı çalışmada kadın mağdurların büyük bir çoğunluğunun aile içi şiddeti bir aile için
normal sorunlar olarak kabul ettiklerini göz önüne sermiştir. Bu zihniyetin sonucu olarak,
kadınların %55’i suistimal edici ilişkilere devam etmektedir Çünkü onlar, koşullara ve
sosyal ve aile desteği zihniyeti eksikliğine tahammül etmek için toplumsal baskıyla karşı
karşıdır.
Karmaşık ve iyi tasarlanmış kurumsal bir altyapı Romanya yararına olsa bile bir
kuruluşun ana kaynağı olan personel eksikliği söz konusu olmaktadır. Her şeye rağmen
uygulamada kurumsal verimliliğin zayıf olduğu ifade edilebilir. Aile içi şiddet davalarının
önlenmesi ve müdahalesi konusunda sorumlulukları olan bazı yetkililer, kadına karşı olan
şiddeti ve ayrımcılığı normal bir durum olarak düşünmeye devam ettiği sürece sonuç
önemsiz kalacaktır. Kurumsal kültürün cinsiyet ilişkilerini geliştirmek amacıyla
değiştirilmesi gerekmektedir.
Cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin insanlığın zihninde çok derin kökleri vardır.
Cinsiyet ilişkilerini dengelemek, zaman alan bir süreçtir. Ancak bu durum, kadına karşı
şiddetin önlenmesi ve mücadelede en önemli sürdürülebilir ölçüsüdür. Sonuçları yavaş
yavaş gelecektir ve geçmesi başka bir nesile kadar sürebilir. Siyasi aktörler, aile içi
şiddetle mücadele ve bunu önlemek için yetişkinler ve çocuklara sunmak için eğitim
programları hazırlamalı ve aile içi şiddetin neden ve sonuçları ve bu toplumsal sorunun
oranları ve ciddiyeti ile ilgili kamu bilincini artırmak ve bilgilendirmek için sürekli
kampanyalar yaparak uzun vadeli çaba ve yatırımlarını katmalıdır.
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Prof. Katja Filipčič, Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia

1. The extent of violence against women in Slovenia (results of national
survey)

In Slovenia the first national survey on violence in private life has been conducted in
2009 (the sample of 752 women aged from 18 to 80). Key findings of the survey:
-

Every second woman (56.6%) has experienced one of the forms of violence since
she turned 15. They most frequently experienced psychological violence (49.3%)
followed by physical (23%) and property-related violence (14.1%), isolation from
family, friends or work (13.9%) and sexual violence (6.5%).

-

Every second woman has experienced violence within the previous 12 months,
most frequently psychological violence. Physical (5.9%), sexual (1.5%),
property-related violence (7%) and isolation (6.1%) are less common. If we
exclude psychological violence and consider only the latter four kinds of
violence, every fifth woman would have experienced it within the previous year.

-

6.1% of women were in a violent relationship at the time of the survey, 0.9% had
been in a violent relationship within the previous year, 5.6% more than a year ago
and 3.2% had lived with the perpetrator of violence while growing up. Added to
this can be the 5.1% of those who answered under ‘other’ and reported different
periods of being in a violent relationship.
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-

Men are the perpetrators of violence in 90.8% of cases; 4% of women experience
violence by several persons in several intimate relationships.

-

Women experiencing violence are less healthy than women in the general
population: 44.6% of victims of violence assessed their health condition as poor
and very poor in comparison to 6.9% from the general population. They more
frequently suffer from stress, anxiety, indigestion, loss of appetite, stomach
problems, headache, constant pain in certain bodily parts, fatigue, vertigo, shaky
hands, sleep disorders, poor concentration, insomnia, fear, depression and
suicidal thoughts.

2. Legal framework for the protection of women and prevention of
family violence

In Slovenia the family violence movement has been started in the late 80’s by
introduction of the first non-governmental organization in the field of violence against
women in 1989. Ten years later the period of substantial legal reforms has been started
and ended in 2008 by introduction of Family Violence Prevention Act.

2.1. Family violence as criminal offence

Family violence has been always considered a criminal offence in Slovenia; the
relationship between the perpetrator and a victim has never been a reason for exculpation.
The exception was only sexual violence between partners until 1977, when Slovenia
(among the first in Europe) explicitly wrote into the Criminal Code that rape is a criminal
offence even when committed between spouses or unmarried partners.
Yet there is a slight difference in terms of prosecution when it comes to sexual offences
between spouses (or unmarried partners). Although the marital rape and other forms of
sexual violence are prosecuted by the public prosecutor, a complaint of the victim is
needed as a necessary procedural prerequisite. This solution has met critical assessments
in a part of the literature, mainly being reproached that there shall be no differences at all
between processing “ordinary” rape and marital rape. This critique, however, is not
unanimously supported, since there are certain reasons for such a differential solution.
One can argue that the victim of marital rape shall decide weather it is in her best interest
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that the criminal procedure (with all its side effects) takes place. Indeed, the threat of too
paternalistic state has to be seriously considered, when thinking of prosecuting the marital
rape even without the victim’s consent.
In Slovenia until 1999, the initiation of a criminal procedure against perpetrators of
family violence was up to the victims of domestic violence who did not suffer serious
injuries. The same applied in other minor violent criminal offences. With the amendment
of the Criminal Code in 1999 and 2008, the State Prosecutor got the authority to initiate
prosecution ex officio in all cases of family violence (regardless of their intensity), and
victim has not the power to drop the charges (a solution, which surely has got its shadow
sides as well, as already discussed above).
In 2008, a special, independent criminal offence was formulated in Slovenia: “family
violence”. It was something we had long been striving for, both for symbolic and
pragmatic reasons. The separation of violent offences in the family into a special criminal
offence clearly shows that this form of violence has specific features and should be
subject to especially careful and sensible consideration in court.
Even though the new provision on family violence has been a result of a long strivings
and has been welcomed by the waste majority of experts in the field, it has to be admitted
that its wording in not the luckiest one. The provision lacks clarity in the first place. On
one hand the use of verbs suggests that the statutory paradigm can be fulfilled only when
the perpetrator undertakes repetitive violent acts. On the other hand the reasons of
criminal policy and effectiveness have influenced judicial practice to consider already one
act of violence (if serious enough) to constitute a criminal offence. The problem which
regards seriousness criteria is that such criteria can sometimes not be derived from the
wording of the norm as such, thus leaving relatively wide space for judicial discretion.
Another problem corresponds with the possible concurrence of
prescribed sanction for family violence is relatively high (up
imprisonment) one can assume that several other offences have to
consummated” when finding somebody guilty for family violence.
answer, however, when it comes to the enumeration of such offences.

offences. As the
to five years of
be considered “as
There is no clear

On the other hand there are dilemmas when it comes to repeated acts of family violence,
which affect more than one family member. According to the wording of the criminal
offence such cases can be deemed as one criminal act. Nevertheless, some authors
consider that this offence aims to protect “highly personal legal goods”, therefore they
suggest there shall be as many criminal offences as victims of violence. This standpoint
has, however, not been followed by the judicial practice by now.
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Finally we have to mention, that criminal offence of family violence has got its
counterpart in the law of misdemeanours, which sometimes causes trouble in
delimitation. In terms of language the delimitation depends on rather subtle distinctions,
which can easily lead to arbitrariness (e. g. stalking as a characteristic of criminal offence
and pursuit as a characteristic of misdemeanour), in some cases both descriptions even
rely on same acts of the perpetrator (such as beating). Therefore the delimitation in
practice often does not build upon formal exegesis of notions, but rather takes the gravity
of the act as such as a key factor (which can again be a relatively vague measure).

Table 1: Number of reported criminal offences and misdemeanours of family violence
Year

Criminal offences
(Criminal Code, Art. 191)

Misdemeanours (The
Protection of Public Order
Act, Art. 6)

2009

2.478

4.000

2010

2.344

3.857

2011

1.917

3.705

2.2. Restraining orders
Since 1995 the criminal judge may impose a restraining order (Criminal Procedure Code,
Art. 195) as an alternative for pre-trial detention. This is a measure for perpetrators of all
crimes, not just family violence, but it is usually used in family violence cases.
In 2003, Slovenia introduced a restraining order (Police Act, Art. 39), which could be
used just in case of family violence; the police may impose an order on the perpetrator of
violence for up to 48 hours and the judge may extend it to up to 10 days. After that the
victim may propose to the (criminal) judge to prolong it for another 60 days. The police
are obliged to immediately inform the social services of the issue of the restraining order.
The social service has to offer counselling and assistance to the victim. After this measure
had been adopted, police training and public debate about family violence began and the
results followed: while in 2005 the police issued 180 restraining orders, the number
jumped to more than 1.000 in the next 5 years (see Table 2). The research of the Institute
of Criminology shows that in each second case of family violence police imposed
restraining order; in 28% cases because of psychological violence and in 72% cases
because of physical violence.
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Table 2: Restraining orders issued by the police, 2005-2011
Year

Number of
restraining orders

2005

152

2006

281

2007

504

2008

556

2009

1.121

2010

1.080

2011

1.031

In 2008, restraining order was also adopted in civil legislation in Family Violence
Prevention Act. This measure has to be proposed by the victims in the civil court (all
victims may also ask for free legal aid in this procedure) and it could be imposed for up to
6 months (and extended for another 6 months).
Police supervises the execution of all different forms of restraining orders; twice a day the
police visits or phones the victim and checks if the perpetrator obeys the order. The
violation of such orders (criminal or civil) is not a criminal offence - the perpetrator may
only be issued a fine or put in the pre-trial detention.

2.3. Occupation order
Beside the restraining order there is another type of measure for the protection and
prevention of violence; Family Violence Prevention Act introduced an occupation order,
which regulates the occupation of the family home. The victim may propose to the court
to issue a decision (in civil procedure) that perpetrator has to move out from the family
home and left it in the victim’s exclusive use even in the case if perpetrator is the owner
of the house or flat that is in common use. The court restricts the duration of this order to
maximum 6 months. Upon the victim’s proposal the order can be prolonged for another 6
months if the victim was unable to find any other suitable accommodation in the deadline
as set by the court.
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3. Multidisciplinary approach

The main goal of the Family Violence Prevention Act was the introduction of
multidisciplinary approach to help victims of family violence. The competent institutions
for dealing with the cases of family violence are social services and the Act established
the obligation of all organizations to cooperate with social services in multidisciplinary
teams with the basic task of drafting a concrete help plan for the victim, composed of
different activities of competent organizations. Ministries for social affairs, police, health
and education adopted protocols for dealing with victims, which unify professional
approaches to the treatment of victims and determine the role of representatives of these
institutions in multidisciplinary team. Beside that everyone working in the social services,
police, health care and schools has to participate in regular annual training on family
violence to increase professionalism.

4. Final assessments

A well known fact is that penal measures as such can not grant sufficient prevention of
family violence. There are many other steps that have to be undertaken, such as
establishing possibilities for financial independence of victims of violence, solving their
housing needs etc. Unfortunately in the public debate in Slovenia the penal aspect is
frequently the most exposed one, therefore the expectations linked to its effectiveness are
sometimes overblown.
It is also important to bear in mind the importance of primary prevention, namely
precluding the emergence of family violence. In this respect raising awareness with media
campaigns against family violence, such as those advocating for “zero tolerance”, can be
useful (we had several of them in Slovenia mostly carried out by NGOs), although their
impact must not be overestimated. In the long run much more can be done by the specific
social policies, in the first place by the prevention of social insecurity, which often
corresponds with family violence. Unfortunately Slovenia is at the time being (together
with the majority of other EU countries) cutting down the costs of social transfers as a
response to the fiscal instability.
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Besides the practically oriented policies the importance of research of family violence
against women must not be overseen. Such a research can facilitate a broader
understanding of the phenomenon and can give a common platform for the further
development of policy measures. As regards Slovenia we shall mention in this respect
two current research projects: National survey of family violence and a special project on
police treatment id family violence (2011). Even though the problem of family violence is
often influenced by the specific social circumstances and national peculiarities, it is
highly desirable to include the comparative perspective in the research as well, in order to
stay in touch with foreign legal solutions and possible “good practices”. In this respect we
would like to thank the organizers of Istanbul film festival for the invitation and the
possibility to participate in this comparative debate.
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5. Slovenya’da Kadına Karşı Şiddetin Boyutu (Ulusal Anket Sonuçları)

Slovenya’da özel hayatta şiddet konusunda ilk ulusal anket 2009 yılında (18-80 yaş
aralığında 752 kadından oluşan bir örneklem üzerinde) yapılmıştır. Araştırmanın anahtar
bulguları şunlardır:

*

-

Her iki kadından biri (56.6%) 15 yaşına kadar şiddetin türlerinden biri ile
karşılaşmıştır. En sık karşılaşılan şiddet türü psikolojik (49.3%) olmaktadır ve
bunu fiziksel (23%) ve ekonomik şiddet (14.1%), aile, arkadaş veya iş hayatından
dışlanma (13.9%) ve cinsel şiddet (6.5%) takip etmektedir.

-

Her iki kadından biri son 12 ay içinde şiddetle, özellikle de psikolojik şiddet
türüyle, karşılaşmıştır. Fiziksel şiddet (5.9%), cinsel şiddet (1.5%), ekonomik
şiddet (7%), ve dışlanma (7%) ise daha az yaygındır. Eğer psikolojik şiddeti
hariç tutarsak ve şiddetin diğer 4 türünü değerlendirirsek, her beş kadından biri,
son bir yıl içinde bu şiddet türlerinden biri ile karşılaşmıştır.

-

Kadınların 6.1%’i anketin yapıldığı sırada ve 0.9%’u da bir önceki yıl şiddet
içeren bir ilişki içinde olduğunu bildirmiştir. Kadınların 5.6%’sı 1 yıldan daha
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fazla bir süre önce ve 3.2%’si de büyüme çağında şiddet uygulayan bir kişi ile
birlikte yaşadığını bildirmiştir. Buna ek olarak, kadınların 5.1%’i ‘diğer’ cevabını
yanıtlayarak farklı bir zaman diliminde şiddet ilişkisi içinde olduğunu
bildirmiştir.
-

Erkekler davaların 90.8%’inde şiddeti gerçekleştiren kişilerdir, kadınların 4%’ü
ise yakın ilişkilerde olduğu kişiler tarafından şiddete maruz kalmıştır.

-

Şiddete maruz kalan kadınların sağlık durumu genel nüfustaki kadınların sağlık
durumundan daha kötü durumdadır. Genel nüfusun 6.9%’u ile
karşılaştırıldığında, şiddet mağdurlarının 44.6%’sı sağlık durumunu zayıf ve çok
zayıf olarak değerlendirmiştir. Şiddet mağduru kadınlar stres, endişe, iştahsızlık,
mide problemleri, baş ağrısı, vücutta sürekli ağrı, yorgunluk, baş dönmesi, el
titremesi, uyku bozuklukları, konstrasyon zayıflığı, uykusuzluk, korku, depresyon
ve intihar düşünceleri gibi sorunları daha sıklıkla yaşamaktadırlar.

6. Kadınların Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Yasal
Çerçeve

Slovenya’da aile içi şiddete karşı hareket, kadına yönelik şiddetle mücadele
alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşu tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Önemli
yasal reformlar dönemi, bundan on yıl sonra başlamış ve Aile İçi Şiddeti Önleme
Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile 2008 yılında sona ermiştir.

6.1. Suç Olarak Aile İçi Şiddet

Slovenya’da aile içi şiddet her zaman suç olarak kabul edilmiştir. Şiddeti
gerçekleştiren kişi ile şiddet mağduru arasındaki ilişki hiç bir zaman beraat için bir neden
olarak değerlendirilmemiştir. Bunun tek istisnası çiftler arasında yaşanan cinsel şiddet
olaylarıydı ve bu istisnaî durum Slovenya’da (Avrupa’da ilkler arasında) Slovenya Ceza
Kanunu’nda cinsel saldırının eşler veya evlenmemiş çiftler arasında işlenmesinin açıkça
suç olarak yazıldığı 1977 yılında son bulmuştur.
Ancak hâlen eşler veya evlenmemiş çiftler arasındaki cinsel şiddetin kovuşturma
evresinde az çok bazı farklılıklar görülmektedir. Evlilik içi cinsel saldırı veya cinsel
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şiddetin diğer türleri Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturulurken, mağdurun şikâyeti
muhakemenin bir önkoşulu olarak gereklidir. Bu çözüm, özellikle sıradan cinsel saldırı ile
evlilik içi cinsel saldırı arasında fark olmaması gerektiği düşüncesinden hareketle
literatürün bir bölümünde eleştirel değerlendirmelerle karşılaşmıştır. Şu iddia edilebilir ki,
evlilik içi cinsel suç mağduru olan kişi, ceza kovuşturmasının (tüm yan etkilerini göz
önünde bulundurarak) kendisi için en iyisi olduğuna karar verebilir. Gerçekten de evlilik
içinde yapılan cinsel saldırının, mağdurun rızası olmadan kovuşturulması
düşünüldüğünde, fazla paternalist olan devletin tehdidi ciddi bir şekilde
değerlendirilmelidir.
Slovenya’da 1999 yılına kadar aile içi şiddet failine karşı cezaî işlemin
başlatılması—mağdurun çok ciddi yaralanmadığı durumlarda—aile içi şiddet
mağdurunun şikâyetine bağlıydı. Aynı kural diğer basit şiddet suçlarına da
uygulanmaktaydı. Ceza Kanunu’nda 1999 ve 2008 yıllarında yapılan değişiklik ile
Cumhuriyet Savcısı, aile içi şiddet davalarında (maruz kalınan şiddetin yoğunluğuna
bakmaksızın) resen kovuşturmaya başlama yetkisine sahip olurken mağdurun da
suçlamalardan vazgeçmesi mümkün olmamaktaydı (Yukarıda tartışıldığı gibi, bu
çözümün de mutlaka yan etkileri bulunmaktadır).
Slovenya’da 2008 yılında özel, bağımsız bir suç formüle edildi: “aile içi şiddet”.
Hem sembolik hem de faydacı nedenlerle uzun süredir gerçekleşmesi için çaba
gösterdiğimiz bir oluşumdu. Aile içinde işlenen şiddet suçlarının belli bir suç kategorisi
olarak belirlenmesi açıkça göstermektedir ki şiddetin bu türü belirli özelliklere sahiptir ve
özellikle mahkemede dikkatli ve mantıklı değerlendirmeye tabi olmalıdır.
Aile içi şiddet üzerine getirilen yeni hüküm, uzun zamandır gösterilen çabaların
sonucunda olmasına ve bu alandaki uzmanların çoğu tarafından da memnuniyetle
karşılanmasına rağmen şunu kabul etmek gerekir ki bu hükmün lafzı çok daha iyi
olabilirdi. Bu hüküm ilk bakışta netlikten yoksundur. Bir yandan fiillerin kullanımı
göstermektedir ki yasal paradigma sadece failin tekrarlanan şiddet eylemlerini
gerçekleştirdiği zaman yerine getirilebilir. Diğer yandan suç politikası ve etkinliğinin
nedenleri, zaten şiddet içeren bir hareketin (yeterince ciddi ise) suç oluşturması
konusunda değerlendirilmesine yönelik adli uygulamayı etkilemiştir. Ciddiyet kriterleri
ile ilgili bir problem, bu tür kriterlerin bazen normun ibaresinden elde edilemez
olmalarıdır; böylece hâkimin takdir yetkisi için nispeten geniş boşluk bırakırlar.
Diğer bir problem de suçların eş zamanlı olarak meydana gelmesi ile ilgilidir.
Aile içi şiddet için öngörülen yaptırım oldukça yüksek olduğundan (beş yıla kadar hapis
cezası), şu varsayılabilir ki kişi aile içi şiddet suçundan suçlu bulunduğu zaman diğer bazı
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suçlar “tamamlanmış” olarak göz önünde bulundurulmak zorundadır. Fakat sıra bu
suçların tek tek sayılması meselesine gelince bunun nasıl yapılacağı sorusunun belli bir
yanıtı bulunmamaktadır.
Ayrıca sürekli tekrarlanan aile içi şiddet eylemlerinden birden fazla aile ferdinin
etkilendiği durumlarda da bazı sorunlar vardır. Yasaya göre bu gibi durumlarda suçun
ifade ettiği anlam tek bir cezaî hareket olarak kabul edilebilir. Nitekim, bazı yazarlar bu
suçun “oldukça kişisel olan yasal malvarlığını” korumayı amaçladığını dikkate almakta
ve şiddet mağduru sayısı kadar suçun var olması gerektiğini önermektedirler. Ancak bu
bakış açısı adli uygulama tarafından takip edilmemiştir.
Son olarak şunu söylemeliyiz ki, aile içi şiddet suçunun kabahatler hukukunda da
karşılığı mevcuttur ve bu durum bazen sınırlandırmada problemlere neden olmaktadır. Dil
açısından sınırlama, kolayca keyfiliklere neden olabilecek ince farklılıklara dayanır (örn.,
ceza gerektiren suçun bir özelliği olarak takip (stalking) ve kabahatin bir özelliği olarak
takip (pursuit), hatta bazı durumlarda her ikisinin tasviri de failin aynı davranışlarına
dayanabilir (örn., dövmek). Bu yüzden, uygulamada sınırlama, kavramların resmî tefsiri
üzerine inşa edilmemiştir ve daha çok (yine görece belirsiz bir ölçü olabilecek) eylemin
ciddiyetini temel etken olarak kabul etmektedir.
Tablo 1: Aile içi şiddete ilişkin bildirilen suç ve kabahatlerin sayıları
Yıl

Suçlar (Ceza Kanunu,
md.191)

Kabahatler (Kamu
Düzenini Koruma Kanunu,
md.6)

2009

2.478

4.000

2010

2.344

3.857

2011

1.917

3.705

6.2. Önleyici Tedbir Kararı
1995 yılından beri ceza yargılaması, önleyici tedbiri (Ceza Muhakemesi Kanunu
m.195) duruşma öncesinde verilen gözaltı kararına bir alternatif olarak
uygulayabilmektedir. Bu genellikle aile içi şiddet suçuna ilişkin vakalarda kullanılmakla
birlikte sadece aile içi şiddet suçunun değil, tüm suçların failleri için uygulanan bir
tedbirdir.
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2003 yılında Slovenya’da sadece aile içi şiddet vakalarında uygulanabilecek
önleyici tedbir (Polis Kanunu m.39) yürürlüğe girmiştir. Polis, şiddet failine 48 saate
kadar tedbir uygulayabilir ve hâkim bu süreyi 10 güne kadar uzatabilir. Bu sürenin
sonrasında, mağdur ceza hâkiminden sürenin 60 gün daha uzatılmasını talep edebilir.
Polis, bu önleyici tedbire ilişkin durumu sosyal hizmetlere bildirmek zorundadır. Sosyal
hizmetler ise mağdura danışma hizmeti ve yardım sunmak zorundadır. Bu tedbir
uygulandıktan sonra aile içi şiddet hakkında kamuoyu tartışmaları ve polis eğitimleri
başlamıştır ve sonuçlar şu şekildedir: 2005 yılında polis 180 önleyici tedbir kararı
vermişken, bu sayı sonraki beş yılda 1000’in üstüne çıkmıştır (bkz. tablo 2). Kriminoloji
Enstitüsü’nün araştırmaları göstermektedir ki, her iki aile içi şiddet davasından birinde
polis önleyici tedbir uygulamıştır. Davaların %28’i psikolojik şiddet ve %27’si fiziksel
şiddete ilişkindir.

Tablo 2: Polis tarafından verilen önleyici tedbir kararları 2005-2011
Yıl

Önleyici tedbir karar
sayısı

2005

152

2006

281

2007

504

2008

556

2009

1.121

2010

1.080

2011

1.031

2008 yılında önleyici tedbir Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Yasası ile medeni
hukukta uygulamaya konmuştur. Bu tedbir, hukuk mahkemesindeki mağdurlar tarafından
talep edilmek zorundaydı (ki bütün mağdurlar bu muhakemede ücretsiz bir şekilde yasal
yardım isteyebilmektedirler) ve altı aya kadar da uygulamaya konulabilirdi (sonrasında
altı ay daha uzatılabilirdi).
Polis, günde iki kere mağdurları ziyaret ederek ya da telefonla arayarak ve failin
tedbire uyup uymadığını kontrol ederek bütün önleyici tedbir türlerinin infazını
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denetlemektedir. Bazı tedbirlerin (ceza veya medeni) ihlali suç değildir ve faile sadece
para cezası ya da duruşma öncesi gözaltı kararı verilebilir.

6.3. Kullandırma Kararı
Uzaklaşma tedbirinin yanı sıra şiddetin önlenmesi ve koruma sağlanması
bakımından uygulanan bir başka tedbir türü daha vardır: Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
Yasası aile konutunun kullanımına ilişkin bir hüküm ihdas etmiştir. Failin ortak
kullanılan evin veya dairenin sahibi olması durumunda bile mağdur mahkemeden failin
aile konutunu terk etmesi ve evin veya dairenin şahsî kullanımına tahsis edilmesini talep
edebilmektedir. Mahkeme söz konusu tahsisi en fazla altı ay için gerçekleştirebilir.
Mağdur, mahkemenin belirlediği sürenin sonuna kadar uygun bir yerleşim yeri
bulamazsa, talebi üzerine mahkemece süre 6 ay daha uzatılabilir.

7. Disiplinler Arası Yaklaşım

Aile içi şiddet mağdurlarına disiplinler arası bir yaklaşımla yardım etmek Aile İçi
Şiddet Yasasının temel amacıdır. Aile içi şiddete ilişkin vakalarla ilgilenen uzman
kurumlar sosyal hizmetlerdir. Bu yasa, bütün organizasyonlara mağdur için somut bir
yardım planı hazırlama konusunda disiplinler arası takımlar oluşturarak sosyal
hizmetlerle işbirliği içinde olma zorunluluğu getirmiştir. Sosyal İşler Bakanlığı, Polis,
Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları mağdurların tedavi edilmeleri amacıyla multidisiplinel
takımlarda bu kurumların temsilcilerinin rollerini belirlemeye ilişkin ve profesyonel
yaklaşımları bir araya getiren protokoller benimsemişlerdir. Ayrıca sosyal hizmetlerde,
polis teşkilatında, sağlık alanında ve okullarda çalışan herkes, profesyonelleşmenin
arttırılması için her yıl düzenlenen yıllık aile içi şiddet eğitimine katılmak zorundadır.

8. Sonuç Değerlendirmesi

İyi bilindiği üzere cezaî tedbirler aile içi şiddetin önlenmesinde yeterli değildir.
Bu konuda, aile içi şiddet mağdurlarının ekonomik bağımsızlıklarının sağlanabilmesi için
imkânlar oluşturmak, onların barınma ihtiyaçlarını karşılamak gibi atılması gereken
birçok adım vardır. Maalesef Slovenya’da kamuoyunda en çok tartışılan husus konunun
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cezaî boyutu olmuştur. Bu yüzden cezaî tedbirlerin etkinliğine bağlanmış olan
beklentilerin bazen fazla şişirildiği görülmektedir.
Birincil önlemenin—yani aile içi şiddetin ortaya çıkmasının engellenmesinin—
önemini göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu açıdan her ne kadar etkileri fazla
büyütülmemeli ise de, aile içi şiddete karşı “sıfır tolerans” düşüncesini destekleyen
medya kampanyaları gibi faaliyetler, aile içi şiddete yönelik farkındalığın arttırılmasında
yararlı olabilir (Slovenya’da bunların, sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanan
birçok örneği mevcuttur). Uzun vadede, başta aile içi şiddetle ilgili sosyal güvensizliğin
önlenmesi olmak üzere, belli sosyal politikalar ile çok daha fazlası yapılabilir. Maalesef
Slovenya mali istikrarsızlığa tepki olarak (AB’nin diğer birçok ülkesinde olduğu gibi)
sosyal transferlere ilişkin harcamaların kesildiği bir süreç yaşamaktadır.
Uygulamaya yönelik politikalar üzerindeki etkisi dışında, aile içinde kadınlara
karşı uygulanan şiddet üzerine yapılan araştırmaların önemi göz ardı edilmemelidir. Bu
yönde yapılan araştırmalar, konunun daha geniş bir açıdan anlaşılmasını sağlayabilir ve
politik tedbirlerin gelişmesi için ortak bir platform sunabilir. Slovenya’da bu kapsamda
mevcut iki araştırma projesinden bahsedebiliriz. Aile içi şiddete ilişkin ulusal anket ve
aile içi şiddette polis uygulamasına yönelik özel proje (2011). Her ne kadar aile içi şiddet
sorunu sıklıkla belirli sosyal olaylar ve ulusal yadırgamalardan etkileniyor olsa da, olası
iyi uygulamalar ve yabancı yasal çözümler ile bağlantı halinde olmak için araştırmaya
karşılaştırmalı bir perspektifin dâhil edilmesi fazlaca arzulanmaktadır. Bu bağlamda biz
bu davet ve karşılaştırmalı müzakerelere katılım imkânını bize sunduğu için İstanbul Film
Festivalinin organizatörlerine teşekkür etmek isteriz.
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VIOLENCE AND DISCRIMINATION AGAINST WOMEN:
PORTUGUESE REPORT
Having been stripped of the shoddy vestments of tradition, people will have been reduced to the
pure, pristine state of the “man as such”, exemplars of the human species.
They will then share just one attribute: the infinite capacity to be acted upon, shaped, perfected.
ZYGMUNT BAUMAN, Legislators and Interpreters, Cambridge: Polity Press, 1989, 68.

ANDRÉ LAMAS LEITE
Assistant Lecturer at the Faculty of Law of the University of Porto (Portugal )

A.) General overview and historical background sketch

Portugal is one of the most ancient Nations in Europe, independent since 1143.
From its extremely rich History, to this report’s summary purpose, one will only provide
some information on the most recent political, legal, and social events. Therefore, after an
almost 50-year period of a right-wing dictatorship (1926-1974), the so-called “Carnation
Revolution” (April 25th 1974) gave birth to a true democratic rule of law State, committed
to democratizing the country, developing it, and decolonizing former territories in Africa
and Asia.
The Constitution of the Portuguese Republic (see the pertinent excerpts in the
legislation appendix) proclaims conditions for gender equality in all sectors of social life
as one of the State’s fundamental tasks and Portugal’s Fundamental Law has one the
broadest catalogues of fundamental rights in Europe and in the world, not only the socalled “first generation rights” (civil and political), but also on economic, social and
cultural rights, namely on the perspective of the labour market. The last one has incited
the public powers’ attention so as to consider motherhood (and fatherhood) as “eminent
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social values”, therefore entailing women with a secure juridical position in themes as
pregnancy protection, motherhood rights and prohibition of firing women due to their
pregnancy or due to the compliance of motherhood exigencies.
The will to be part of what is now the European Union was also from the very
start a Portuguese aspiration, concretized in 1986. Portugal is, today, a modern Republic,
with a political system based on a parliamentary democracy with general elections every
four years. The Prime-Minister and his/her Cabinet results from these general elections
and the Executive powers are concentrated on the Government. The Parliament shares
with the former Legislative activity and exerts surveillance powers over the Executive,
andthe Judiciary is well-established and independent from other State powers, with a
separate Constitutional Court (where 6 out of 13 are women), the common order of
Courts for civil and criminal matters and other branches of the Law, the Administrative
order of Courts, as well as a Court responsible for the verification of public accounts and
expenditures.
Nowadays, the theme of gender equality cannot be considered as a major topic of
public discussion. This does not mean that the Portuguese society is not aware of the
significant path and concrete measures that must be taken towards a concrete equal
treatment between women and men (for example, only 4% of the top CEO’s operating in
Portugal are women, when the European average is 11,7% – Diário de Notícias
(newspaper), 18/2/2011). Women’s political participation is far from being equal in
number to men when we take a look at the Portuguese Parliament (66 out of 230), or the
Government (2 out of 12). Of course there is a general discouragement towards politics in
all segments of European (and other) societies, but women still are put aside (or put them
aside) the political arena (notwithstanding the fact that for the first time, the nowadays
President of the Parliament is a woman). One should not forget, tough, that as a result of
the dictatorship referred above, certain public offices were prohibited for women, such as
being a judge. Only after 1974 could they become part of the Judiciary and now represent
the majority of judges, but not yet in the highest positions.
Another aspect that has generated vivid controversy (especially in a country
where the Catholic Church used to have an important power) and two national
referendums is the theme of abortion and other reproductive rights. The original version
of the 1982 Criminal Code has been steadily amended so as to permit women to
voluntarily interrupt pregnancy and today’s legislation allows it, apart from other more
“consensual” situations, in the event that the abortion is “undertaken in the first ten weeks
of pregnancy, by choice of the woman”, provided it is performed by a doctor in a state
heath facility or an officially recognised one.
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Some years ago, there were some legislative initiatives on establishing a system
of quotas for women in the Parliament and in other public institutions of the
Administration. Probably back then it was one of the moments in which civil society
became more aware of the problem and several people expressed their opinions on the
media. Finally, the majority of the members of Parliament considered it to be a
counterproductive measure since it gave the impression that women could only ascend to
top positions in politics and Administration because of their genre. Opponents replied this
should be faced as a temporary measure since the belief in the society’s own capacity of
generating equality had proved not to function.
As a first conclusion of this report’s summary, one can say that formally Portugal
complies with all international binding regulations (Conventions, Treaties, etc.) and “soft
law” recommendations of such diverse organizations as the United Nations, the Council
of Europe or the European Union (BELEZA, 2008, 284-286; also see the “National
Action Plan to Implement UNSC Resolution 1325 (2000)” (1)). As commonly happens
within other societies, the barriers are on their concrete implementation and mentalities’
change, which we all know take several generations and which is a never ending
endeavour.
Let us now undertake a more detailed analysis on the Portuguese legal framework
on the subject of violence and discrimination against women, following the proposed
outline, not without trying to determine, before that, the statistic dimension of the
problem.

B.) The possible determination of the problem’s dimension
As in many other countries, there is no specific data collecting system in what
concerns discrimination and violence against women. This is due to the normal
difficulties in ascertaining the bias-motivated offense that in many situations involve this
kind of behaviour. Apart from this, although there is the habit of registering the genre of
the offender and of the victim, this is not done in a systematized manner and in what
relates to all the crimes, thus making it a hard task. Moreover, even the concept of
“discrimination and violence against women” is not a univocal one, therefore allowing a

(1) Available at
http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/nap/Plano_Nacional_Accao_1325.pdf (accessed in
August 2012).
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broader or narrower character. Its fluid conceptual nature is another difficulty deserving
to be pointed out.
Taking all this into account, in the Portuguese context one should use the official
statistical data provided by the Ministry of Justice and by the Police and other data
collected by NGO’s operating on the field. Most of them deal with the offense of
“domestic violence” as described in article 152 of the Criminal Code (see legislation
appendix). Being this the most extreme (apart from “spousal or intimate homicide”)
manifestation of violence against women, it is quite valuable to our analysis. However,
other instruments are also very important, such as clinical data, social and victimization
inquests (GELLES, 1998, 178-181).
Notwithstanding, precautions should be taken when analysing the graphics that
follow, for data is not sufficiently clear in every year period, i.e. due to legislative
amendments, there may not exist the same nomen iuris and in all of them, as stated above,
there is no distinction of the victim’s sex. Therefore, these should be faced as “rough”
figures, though official, only capable of giving us a “first basis” to discuss the problem
and to have a more accurate perception of its impact. This “statistic official deficit” in
Portugal is, in fact, a repeated criticism among scholars and certainly an aspect deserving
strong improvement.

668

VIOLENCE AND DISCRIMINATION AGAINST WOMEN:
PORTUGUESE REPORT - ANDRÉ LAMAS LEITE

Reported o

35000
30000
25000
20000

15000
10000

5000
Graphic0nr. 1: number of offenses of domestic violence reported to the Police from 1999
to
2011.
Source:
Official
Justice
Statistics,
available
at
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgm
Window_634080605551816449 (accessed in August 2012).
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Graphic nr. 2: number of lawsuits trialled by courts on the basis of the offense of
domestic violence from 1998 to 2010 (in blue) and number of convicted defendants for
the same crimes (in red). Source: Official Justice Statistics, available at
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgm
Window_634085314163121681, accessed in August 2012.

From the two graphics above one can easily verify an ascendant tendency not
only in what relates to the offenses reported to the Police, but also to the trialled one. Of
course the figures do not all reflect a crime of “domestic violence” perpetrated against
women, but its percentage is quite overwhelming, around 80%-85%. Possible causes for
this increment are the circumstance that the offense became public since 2000 (i.e.
anyone can denounce it to the Police and there is no need of a formal complaint for the
lawsuit to continue being investigated by the Public Prosecutor and eventually trialled).
Public awareness of the phenomenon, influenced by governmental campaigns against this
type of violence and women’s ascendency to an economical independent position within
a relationship are also factors not to be undervalued. One should also underline the fact
that there is a big gap between the trialled procedures and the ones which do finally
impose a penalty. This is no surprise in that, due to the fact that, generally speaking, only
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evidence produced or analyzed in a court of law, where all rights of defence are
guaranteed, are capable of forming the judge’s conviction whether to consider the
defendant guilty or not guilty as charged.
“UMAR” is a NGO whose goal is to promote women’s rights and it maintains an
observatory on women being killed by intimate partners, based on the cases exposed by
the media, whose methodology can be criticised tough. In 2011, 18 women were
murdered in such condition, 31 in 2010, 17 in 2009, 27 in 2008, 16 in 2007, 23 in 2006.
Their ages are generally between 36-50 years old and the main reason is violence in
intimate relationships.
A “National Survey on Gender Violence” has been undertaken by the
“Citizenship and Gender Equality Commission”, a governmental department created for
promoting a true equality between men and women, and developed by
“SociNova/CesNova” (Social and Human Sciences Faculty of the New Lisbon
University, coordinated by Prof. Manuel Lisboa (LISBOA, 2009). It was conducted in
2007 and the sample included 1,000 men and 1,000 women (aged 18 or more), using a
self-revealed victimization survey, permitting a comparison between those results and the
ones from 1995 when a similar investigation was carried out (LOURENÇO et al., 1997).
The results show, in contrast to the official data, a diminution in the number of violence
in general episodes and in domestic violence. 38% of the enquired women revealed
having been object of physical, psychological and sexual violence at least once.
Considering all kinds of violence (not only the one perpetrated by intimate offenders),
psychological violence (screaming, threatening, insulting), physical violence and sexual
violence, these are, by a decreasing order of occurrence, the most common among
women. It is clear that violence against women is generally perpetrated by men (74,7%).
The household still is the place where women are more frequently victims and their most
recurrent reaction continues to be not to report the case to the police, although as the
threaten to life increases, so does the propensity to press charges.
A reference must also be made to the data provided by the “Portuguese Victims’
Support Association” that deals with people who recur to this NGO when they consider
having been victims of domestic violence (note that the concept used by this organization
is broader than the legal one). The data show an increase tendency from 1992 to 2002 and
a general decreasing one from then on.
To sum up, although official statistics propend to show an increase in the crime of
domestic violence, other opposing results have been reached by NGO’s, thus making it
hard to ascertain the phenomenon’s real social impact.
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C.) The legal framework

Although in a former Government structure there has been a Ministry for
Equality, nowadays it is a formally less important governmental structure (“State
Secretary”), supported by a “Citizenship and Gender Equality Commission”, whose goal
is to “ensure the public policies execution in what refers to citizenship and gender
equality promotion and defence” (Decree-Law nr. 164/2007, May 3rd). This
administration department is ensured procedural legitimacy to be part in judicial lawsuits
aiming at defending the interests it pursues. There is a general and transversal plan to all
Ministries promoting gender equality.
Female genital excision has also demanded for a National Action Programme,
currently in its second edition, due to the immigrants especially coming from Africa and
carrying this kind of “cultural practice”, already labelled as a true crime against women.
Figures show that, in Europe, among immigrant communities, it has already affected
around 50,000 women (Público (newspaper), 8/2/2011). On a local level (municipalities),
apart from the fact that many city councils have approved regulations on gender equality,
there is a national law recognizing the role of “local counsellors for equality”, selected
amongst people having “the knowledge and experience in the matters of local
idiosyncrasies and equality and discrimination combat” (Resolution of the Ministries’
Council nr. 39/2010, May 25th). Due to the success of former initiatives, the “All
Different, All Equal” programme financially supports projects presented by juvenile
associations whose aims are “to promote and celebrate diversity” (Portaria nr. 111/2007,
January 24th).
Due to the transposition of certain EU Directives, the access to goods and
services and their supply discrimination on gender grounds (by public or private entities,
cost-free or not) are considered administrative faults (similar to German
Ordnunswidrigkeit), sanctioned with fines and accessory penalties (Law nr. 14/2008,
March 12th). This statute defines “direct discrimination” as when “one person is treated
less favourably, on grounds of sex, than another is, has been or would be treated in a
comparable situation” and “indirect discrimination” as when “an apparently neutral
provision, criterion or practice would put persons of one sex at a particular disadvantage
compared with persons of the other sex, unless that provision, criterion or practice is
objectively justified by a legitimate aim and the means of achieving that aim are
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appropriate and necessary”. It also has special provisions on pregnancy and motherhood
protection in the access to those goods and services.
Being aware that only a holistic approach can efficiently diminish violence and
discrimination against any segment of the population, the Law and particularly Criminal
Law are envisaged only as a part of the solution. Therefore, the “4th National Plan against
Domestic Violence (2011/13)”, approved by the Ministers’ Council Resolution nr.
100/2010, December 17th, establishes as strategic intervention areas: a) informing,
making the problem more sensitive and educating; b) protecting the victims and
promoting their social integration; c) preventing recidivism, working with/on offenders;
d) increasing professionals’ skills; e) investigating and monitoring. In the first axis, it is
worth emphasizing national campaigns against domestic violence, involving local
entities, releasing information and focusing on youth groups, bearing in mind that
violence between boyfriends and girlfriends is an increasing worrying reality. In what
concerns protecting victims, a special attention is placed on creating a database on the
complaints and its evolution throughout the judicial system, as well as diminishing
“secondary victimization” by means of increasing electronic denunciation/charges and
electronic monitoring on victims and offenders. For more details, LEITE (in press).
There is a relative broad consensus that “domestic violence” can be defined as
“all physical, sexual or psychological violence taking place in a family atmosphere and
that includes, not limiting to it tough, mistreatments, women and children sexual abuse,
spousal rape, passionate crimes, female genital excision and other fatal traditional
practices, incest, threatens, arbitrary liberty deprivation, and sexual and economic
exploitation” (Ministries’ Council Resolution nr. 88/2003, July 7th) (2).
In what specifically contends with the Criminal Law, the “domestic violence”
offense, as prescribed in article 152 of the Portuguese Criminal Code (see legislation
appendix), was highly altered by means of the 2007 amendment of the Criminal Code
with the general aim of conferring victims of domestic violence a much broader
protection. Not only the number of hypothesis protected by the Tatbestand have been
developed, especially considering as an offense the mistreatment of ex-spouses and ex(2) In the USA, “the term ‘domestic violence’ includes felony or misdemeanor crimes of violence committed
by a current or former spouse of the victim, by a person with whom the victim shares a child in common, by a
person who is cohabitating with or has cohabitated with the victim as a spouse, by a person similarly situated
to a spouse of the victim under the domestic or family violence laws of the jurisdiction receiving grant
monies, or by any other person against an adult or youth victim who is protected from that person’s acts
under the domestic or family violence laws of the jurisdiction» – Violence against Women and Department of
Justice Reauthorization Act of 2005, Sec. 40002, a), 6), available at http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:h3402enr.txt.pdf [accessed in August 2012].
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companions, even without being married or living together under a “registered civil
union”, but also was there a strong bet on the efficacy of what are called “accessory
penalties”, i.e., measures applied in the sentence beyond the main prison sanction. These
penalties have very much evolved to the “restraining order” model such as it exists in the
USA and in Spain, for example, although not being exactly the same from a strict
dogmatic perspective. A general problem still facing the Portuguese Criminal Law in this
subject is the concrete definition of what a “mistreatment act” is, taking into account that
article’s 152 Tatbestand is only fulfilled with it. Being Portugal a “civil law” tradition
rule of law country, these ius aequum concepts are quite normal and require
jurisprudential clarification. This does not mean that the victim may stay without criminal
protection, as there are other statutes such as personal injuries, threatening, defamation,
etc., that are capable of coping with the concrete facts (Gesetzeskonkurrenz or unechte
Konkurrenz in the German doctrine, very much influential in Portugal). For more details,
LEITE, 2010.
Note that the Potuguese legislator did not follow the path of the Spanish one, for
example, asociating this kind of violence to “gender violence”. In our opinion, it was a
proper way of dealing with it since the other option approaches these offenses to the socalled “bias-motivated crimes”, thus requiring the motive to be proved in court. This
means that the additional penalty will only be aplicable if there exists sufficient evidence
that the defendant comitted the crime solely or primordialy because of the fact the victim
was a woman. It is not difficult to understand, so far as we see it, that this legal
perspective does not offer women a firmer protection. Moreover, it faces women, in the
first place, as specially fragile human beings, which is not, to our understanding, in line
with the most recent civilizational conquers deriving from feminist mouvements.
Law nr. 112/209, September 16th, whose most significant excerpts are presented
in the legislation appendix, is of a central nature in combating domestic violence. We will
focus specially on the criminal nature measures, but we shall, before that, have a general
overview on this piece of legislation. It defines victim as “the person who has suffered a
damage, namely an attempt to his/her physical or mental integrity, a moral damage, or a
material loss, directly caused by an action or an omission as prescribed in the domestic
violence offence sanctioned by article 152 of the Criminal Code”.
The fundamental measures contained in Law nr. 112/2009 are: a) attributing the
damaged person the status of “victim”, with a series of correspondent rights and duties; b)
police and judicial protection (namely the increase in the number of specialized
information and reception agencies within the police); c) social care (v. g. the possibility
of working place changing if that is essential to protect victims from the offenders;
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supporting victims to have rented houses/flats; granting a minimum subvention to the
victims, ensured by the State; exemption of any payments when medical attention is
required); d) developing a well-organized and sufficient institutional network (constituted
by a State coordinator department – “Commission for Citizenship and Equal
Opportunities”; the “shelter houses” designed to “temporarily lodge victims, together or
not with their minor children”, and to “promote, during the stay, the victims’ personal,
professional and social skills”; the maintenance of a free phone line to help and support
victims; boosting the creation of more mutual aid groups). These “shelter houses” are
around 40 for the whole Portuguese territory, which is generally seen as insufficient.
Sometimes, social security services and other governmental agencies responsible for
fighting against domestic violence are forced to lodge women in hotels. This lack of
coordinated and safe houses where women can go to and be distant from the crime’s
perpetrator is one of the most acute concerns on the subject.
Accordingly to this law, if the suspected offender is detained in flagrante delicto
by the police, he remains under detention until he/she is presented before a judge who
will determine the adequate pre-trial coercive measures or, if the requirements are
fulfilled, he/she can be trialled in a form of “speedy trial” (special procedure), literally
called “summary procedure”. If the detention is out of flagrante delicto, even the Public
Prosecutor, apart from the judge, can issue a warrant with the purpose of ascertaining pretrial coercive measures, whenever “there is danger of continuing criminal activity or if
that is indispensable for the victim’s protection”. Due to the gravity of domestic violence,
where the victim is several times obliged to stay with his/her aggressor, even police
authorities, out of flagrante delicto, can detain the suspect when particular requirements
are observed in the concrete situation, all of them with the concern of safeguarding the
victim (see legislation appendix for further details).
With the same kind of concerns, Law nr. 112/2009 has prescribed urgent pre-trial
coercive measures which can be combined with the “general” ones from the Criminal
Procedure Code. All of them are determined by a judge (upon request of the Public
Prosecutor) and, among them, it is worth emphasizing the possibility of imposing the
defendant to leave the common household and not to maintain any further contact with
the victim or even approach him/her.
If the defendant does not comply with the judicially determined pre-trial coercive
measures, the judge can revoke the one/ones he/she had previously established and
change it to the most severe one: pre-trial prison (“preventive prison”, as it is literally
called). Whenever the defendant does not comply with accessory penalties deriving from
a domestic violence offense, he/she also incurs into criminal liability for the offense of
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“violation of impositions, prohibitions or interdictions” (article 353 of the Portuguese
Criminal Code).
Maybe due to the recent use of this legal instrument, accessory penalties
consisting of warrants not to contact with the victim and to be away of his/her residence
are not very impressive in statistic terms, as well as its use on the pre-trial coercion
measures. In the USA, for example, measures such these, using electronic monitoring,
have demonstrated high satisfaction and efficiency levels in what concerns victims’ safety
(EREZ, IBARRA et al., 2004, 15-20).
In Portugal, after a period of experimental programmes, electronic monitoring in
cases of domestic violence (both as a pre-trial coercion measure and an accessory penalty
imposed by the court) is available in all territory. As to June 30th 2012 (most recent
available data), there were 96 measures connected with domestic violence being executed
under electronic monitoring. From the beginning of the programme, in 2009, 178 cases
were followed, mainly as a pre-trial coercive measure (147), then as part of a “restraining
order” (“accessory penalty”, within the Portuguese legal system) – 25 –, 5 on probation,
and only 1 as a part of the provisional suspension measures of criminal proceedings. The
success rate of these measures is around 72% (DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA ELETRÓNICA, June 2012, 2, 12-13).

D.) Some final remarks
In Portugal, only in 1956 were women permitted to vote in elections, but with
strong limitations. In fact, only after the 1974 Revolution were they equal in rights to
men. During the dictatorship, for example, and what now feels as a caricature, a teaching
woman could only marry if the Minister of Education considered the fiancée to have the
proper assets to provide her a “good life”, since teachers and other public servants were
envisaged as a kind of “State’s emanation”. Up to now, Portugal has only had a woman
Prime-Minister (Maria de Lourdes Pintasilgo – 1979-80) and no female President of the
Republic.
Certainly are we far away from these historical data. However, the common
opinion among Portuguese is that a long path still needs to be gone through. The
legislative instruments have been adopted and are reasonably enforced. As to what
concerns domestic violence, we have seen that the Portuguese law is in line with other
European and world regulations. Its main purpose is to swiftly separate the aggressor
from the victim and impose him/her a kind of “restraint order” judicially determined.
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Even the social dimensions of the problem have not been forgotten as we had the change
to study when we sketched the general lines of the “National Plan against Domestic
Violence”. As always, mentalities are the ones which take longer time to be changed. The
social perceptions of violence among spouses or people living together in similar
situations still need to be altered so as to be perceived as a public problem and not only as
a private disaster.
In the context of the most severe economic and financial crisis of democratic
times in Portugal, of course more money and human resources would be important to
fight violence and discrimination against women. However, we do believe that even with
deficient statistic data to enable us to know the problem’s full extent, there exists a
minimum of “ground resources” able to contain this scourge in controlled figures. In fact,
as tremendous as it may be, violence – against men or women – is embedded in human
nature, thus making it impossible to completely banishing it.
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LEGISLATION APPENDIX
I) Constitution of the Portuguese Republic – excerpts (1976, several times amended)
Article 9
(Fundamental tasks of the state)
The fundamental tasks of the state are:
(…)
h) To promote equality between men and women.
(…)
Article 13
(Principle of equality)
1. All citizens possess the same social dignity and are equal before the law.
2. No one may be privileged, favoured, prejudiced, deprived of any right or exempted
from any duty for reasons of ancestry, sex, race, language, territory of origin, religion,
political or ideological beliefs, education, economic situation, social circumstances or
sexual orientation.
(…)
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Article 59
(Workers’ rights)
1. Regardless of age, sex, race, citizenship, place of origin, religion and political and
ideological convictions, every worker has the right:
a) To the remuneration of his work in accordance with its volume, nature and quality,
with respect for the principle of equal pay for equal work and in such a way as to
guarantee a proper living;
b) That work be organised under conditions of social dignity and in such a way as to
provide personal fulfilment and to make it possible to reconcile work and family life;
(…)
2. The state is charged with ensuring the working, remuneratory and rest-related
conditions to which workers are entitled, particularly by:
(…)
c) Especially protecting the work done by women during pregnancy and following
childbirth, as well as the work done by minors, the disabled and those whose occupations
are particularly strenuous or are undertaken in unhealthy, toxic or dangerous conditions;
(…)
Article 68
(Fatherhood and motherhood)
1. In performing their irreplaceable role in relation to their children, particularly as
regards the children’s education, fathers and mothers have the right to protection by
society and the state, together with the guarantee of their own professional fulfilment and
participation in civic life.
2. Motherhood and fatherhood constitute eminent social values.
3. Women have the right to special protection during pregnancy and following childbirth,
and working women also have the right to an adequate period of leave from work without
loss of remuneration or any privileges.
4. The law shall regulate the attribution to mothers and fathers of rights to an adequate
period of leave from work, in accordance with the interests of the child and the needs of
the household.
(…)
Article 109
(Citizens’ participation in politics)
The direct and active participation in political life by men and women is a condition for
and a fundamental instrument in the consolidation of the democratic system, and the law
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must promote both equality in the exercise of civic and political rights and the absence of
gender-based discrimination in access to political office.
II) Portuguese Criminal Code – excerpt (1982, several times amended)
Book II – Special Part
Title I – Crimes against People
(…)
Chapter III – Crimes against Physical Integrity
(…)
Article 152
(Domestic violence)
1. Whosoever, in a repeated way or not, inflicts physical or psychological mistreatments,
including corporal punishments, liberty deprivation and sexual offenses:
a) To the spouse or ex-spouse;
b) To a person of the other or of the same sex with whom the defendant maintains or has
maintained an analogue relationship to those between spouses, regardless of having or not
cohabited with him/her;
c) To a progenitor of a common descendent of the first degree; or
d) To a particularly unprotected person, because of his/her age, handicap, illness,
pregnancy or economic dependence, cohabiting with the defendant,
is punished with imprisonment from one to five years, if no severer penalty is imposed by
means of another legal statute.
2. In the case prescribed in the former number, if the defendant practices the described
behaviour against a minor, in the presence of a minor, in the common household or in the
victim’s residence, he/she is punished with imprisonment from two to five years.
3. If from the facts described in number 1 results:
a) Severe offense to physical integrity, the defendant is punished with imprisonment from
two to eight years;
b) Death, the defendant is punished with imprisonment from three to ten years.
4. In the cases prescribed in the previous numbers, accessory penalties of contact with the
victims’ prohibition and use or carrying guns prohibition may be imposed to the
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defendant, for a period of six months to five years, as well as the obligation to attend
specific programmes on preventing domestic violence.
5. Accessory penalty of contact with the victims’ prohibition can include restraining from
the victim’s residence or working place and its fulfilment can be monitored by electronic
means of control.
6. Whosoever is sentenced for an offense prescribed in this article can be inhibited, taking
into account the gravity of the fact and its connexion with the function carried out by the
defendant, of exercising parental responsibilities or guardianship for a period of one to
ten years.
III) Law nr. 112/2009, September 16th – excerpts (establishes the legal framework to
the prevention of domestic violence, to the protection and assistance to its victims)
(…)
Article 2
(Definitions)
For the purposes of the present law it is considered as:
a) “Victim”: the person who has suffered a damage, namely an attempt to his/her physical
or mental integrity, a moral damage, or a material loss, directly caused by an action or an
omission as prescribed in the domestic violence offence sanctioned by article 152 of the
Criminal Code;
b) “Especially vulnerable person”: the victim whose special fragility results, namely,
from his/her age, his/her health condition or the fact that the type, the degree and the
victimization period have caused lesions with severe consequences in his/her
psychological balance or in his/her social integration conditions;
(…)
Article 3
(Aims)
This law establishes a set of measures whose aim is:
a) To develop sensitizing policies in the fields of education, information, health and
social support, giving to the public administration the adequate tools so as to achieve
those objectives;
b) To declare the victims’ rights, ensuring their protection in a swift and efficient way;
c) To create protective measures with the aim of preventing, avoiding and punishing
domestic violence;
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d) To declare an integrated response of the emergency and victim support social services,
thus ensuring a swift and efficient access to those services;
e) To give adequate legal protection to the labour rights of the domestic violence’s
victims;
f) To ensure domestic violence victims’ economic rights, so as to facilitate their
autonomy;
g) To create public policies destined to ensure the safeguard of the domestic violence
victims’ rights;
h) To ensure a swift and effective police and judicial response to domestic violence
victims;
i) To ensure the application of pre-trial measures and adequate criminal sanctions to the
perpetrators of the offense of domestic violence, promoting complementary measures of
prevention and treatment;
j) To incentive the foundation and development of associations and organizations of the
civil society directed at acting against domestic violence, promoting its collaboration with
public authorities;
l) To ensure adequate health care services to the domestic violence victims.
(...)
Article 5
(Principle of equality)
All victims, regardless of their parentage, nationality, social condition, sex, ethnics,
language, age, religion, sexual orientation, culture and educational level is entitled the
same fundamental rights which are inherent to the human person’s dignity, being ensured
equality of opportunities to live without violence and to preserve his/her physical and
mental health.
Article 6
(Principle of respect and acknowledge)
1. The victim is entitled, in all phases and intervention levels, respectful treatment
towards his/her personal dignity.
2. State ensures especially vulnerable victims the possibility of benefiting from a specific
treatment, which should be the most adapted one to his/her situation.
Article 7
(Principle of the will’s autonomy)
Intervention on the victim is limited to his/her will’s full respect, without affecting
applicable statutes prescribed in penal and penal procedure legislation.
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(…)
Article 14
(Attribution of the victim status)
1. Once denunciation for a crime of domestic violence is presented, if there is no strong
evidence that it is unfounded, judicial authorities or the police attribute the victim, for all
legal purposes, the victim status.
2. In the act, the victim is given a confirmatory document of the mentioned status, which
comprises the rights and duties laid out in the present law, along as with a copy of the
denunciation.
3. In exceptional situations, duly founded, the victim status may be attributed by the
public administration agency responsible for the area of citizenship and gender equality,
this one being valid to the same effects prescribed in this law, except from the ones
connected to police and judicial proceedings.
4. The victim and the competent authorities are obliged to a special cooperation duty and
they should act accordingly to the good faith.
(…)
Article 18
(Victims’ specific assistance)
The State assures, free of charges in the cases established in the law, that the victim is
entitled the right to access to judicial information and counseling on his/her role during
the procedure and, when necessary, the subsequent judicial support in criminal procedure.
Article 19
(Victim’s expenses deriving from his/her participation in criminal procedure)
Victims intervening in penal procedure shall be given the possibility of expenses’
reimbursement originated by his/her legitimate participation on criminal procedure, as
stated by law.
Article 20
(Right to protection)
1. An adequate level of protection is assured to the victim and, when necessary, to his/her
family and persons in similar legal situation, namely in what concerns safety and private
life safeguard, whenever the competent authorities consider there is a serious threat of
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vengeance acts or strong evidence that that privacy can be grave and intentionally
violated.
2. The contact between victims and defendants in every place where judicial proceedings
may be undergone, namely in court buildings, should be avoided (…).
3. Especially vulnerable victims should be ensured the right to benefit, by court decision,
to deposition conditions that protect them from the effects of their testimony in a public
hearing.
4. The judge or, during the investigation period, the Public Prosecutor, can determine,
whenever that is indispensable to the victim’s protection and after having obtained his/her
consent, that he/she be granted psychosocial support and protection by means of
electronic assistance, for a period not exceeding six months, except if exceptional
circumstances impose its prorogation.
5. The public administration agency responsible for the area of citizenship and gender
equality may establish partnerships to install, ensure and maintain technical systems of
electronic assistance.
6. The framework laid down in the previous numbers does not impede the application of
other legal solutions prescribed in the special statute on witnesses’ protection (…).
Article 21
(Right to legal compensation and to goods’ restitution)
1. It is recognized to the victim, in the criminal procedure, the right to obtain a decision
on the legal compensation, by the defendant, in a reasonable term.
(…)
Article 22
(Conditions for the prevention of secondary victimization)
1. The victim is entitled to be heard in an informal and reserved atmosphere, and the
adequate conditions shall be created so as to prevent secondary victimization and to avoid
that the victim suffers unnecessary pressures.
2. The victim is also entitled, whenever possible, and in an immediate manner, to have
adequate psychological and psychiatric support by multidisciplinary teams constituted by
professionals trained in therapies associated to the crime of domestic violence.
(…)
Article 28
(Procedural celerity)
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1. The procedures of domestic violence have an urgent nature, even though there are no
defendants under arrest.
(…)
Article 30
(Pre-trial detention)
1. In case of flagrante delicto for the offense of domestic violence, pre-trial detention is
maintained until the detainee is presented to a judgment trial in the form of a summary
procedure or until his/her first judicial hearing for a possible application of pre-trial
coercive measures (…)
2. (...) detention out of flagrante delicto for the offense referred to in the previous number
can be carried out by judicial or Public Prosecutor’s warrant, whenever there is danger of
continuing criminal activity or if that is indispensable for the victim’s protection.
3. (...) police authorities can also order detention out of flagrante delicto for the crime
prescribed in nr. 1, by their own initiative when:
a) The requirements described in the previous number are fulfilled; and
b) It is not possible, due to urgency of the situation and the danger in its delay, to wait for
the intervention of a judiciary authority.
Article 31
(Urgent pre-trial coercion measures)
1. After being formally being made a defendant for the practice of the offense of domestic
violence, the court weights up, in no more than 48 hours, the application of a measures or
measures among the following, without prejudice of other pre-trial coercion measures
prescribed in the Criminal Procedure Code:
a) Not to buy, use, deliver, immediately, guns or other objects or artefacts that may be
under his/her possession which can facilitate the continuation of the criminal activity;
b) Subject the defendant, after his/her consent, to attend to programmes for defendants
suspected of having committed a domestic violence offense;
c) Not to remain in the residence where the crime has been committed or where the
victim lives;
d) Not to contact with the victim, with certain persons or to go to certain places.
(...)
Article 32
(Use of videoconference and teleconference)
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1. Victims’ depositions and declarations, whenever implying the defendant’s presence,
are made by videoconference or teleconference, if the court, namely upon victim’s
request, considers it to be necessary in order to ensure the deposition without constraints.
The court can also request for a technical opinion of health professionals who follow the
victim’s evolution.
2. The victim is accompanied in his/her deposition or declaration, by the health
professional who has been giving him/her psychological or psychiatric support.
Article 33
(Ad perpetuam rei memoriam depositions)
1. Upon the victim’s or the Public Prosecutor’s request, the judge may inquire the victim
during the investigation procedural phase in order that his/her testimony may be used,
whenever necessary, in judgment.
2. The Public Prosecutor, the defendant and the lawyers are notified of the time and place
of the deposition so as to be present. The presence of the Public Prosecutor and of the
defendant’s lawyer is compulsory.
3. The deposition is undertaken in an informal and reserved atmosphere, so as to ensure,
namely, the spontaneity and sincerity of the responses. The victim shall be assisted, in the
course of the deposition, by a specially trained technician, previously appointed by the
court.
4. The questioning is made by the judge and after this the Public Prosecutor and the
lawyers, by this order, may pose additional questions.
(...)
6. The regulations prescribed in the previous numbers are correspondently applicable to
the civil parties and technical consultants’ depositions, as well as to cross-examine
confrontations.
(…)
Article 35
(Electronic monitoring)
1. The court may, whenever it is considered indispensable for the victim’s protection,
determine that the fulfillment of the measures prescribed in articles 52 and 152 of the
Criminal Code, article 281 of the Criminal Procedure Code, and in article 31 of the
present law, be monitored by technical means of distance control.
2. The distance control is made with full respect of the defendant’s personal dignity, by
positional monitoring, or other appropriate technology, in accordance with the adequate
technological systems.
Article 52 of the Portuguese Criminal Code
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(Rules of conduct)
1. During the time of the suspension, the court may impose upon the convict the
fulfilment of rules of conduct of a positive nature, designed to ease his/her reintegration
in society, namely:
a) Living in a certain place;
b) Attending to certain programmes or activities;
c) Complying with certain obligations.
2. As a complement, the court may impose upon the convict the fulfilment of other rules
of conduct, namely:
a) Not exerting certain professions;
b) Not frequenting certain environments or places;
c) Not living in certain places or regions;
d) Not accompanying, putting up or receiving certain persons;
e) Not frequenting certain associations or not participating in certain meetings;
f) Not having in his/her possession objects capable of facilitating the commitment of
offenses.
3. Once obtained the previous consent of the convicted, the court may also determine his
subjection to medical treatment or to a cure in an appropriated institution.
(...)
Article 152 of the Portuguese Criminal Code (please see above)
****
Article 281 of the Portuguese Criminal Procedure Code
(Provisional suspension measures of criminal proceedings)
1. If the offense is punishable with imprisonment up to five years or with a sanction
different from imprisonment, the Public Prosecutor, ex officio or upon request of the
defendant or the victim, determines, with the agreement of the judge, the criminal
proceedings’ suspension, with the imposition to the defendant of the injunctions and rules
of conduct, whenever the following requirements are fulfilled:
a) Defendant’s and victim’s agreement;
b) Absence of prior conviction for the same nature offense;
c) Absence of application of provisional suspension measures of criminal proceedings for
the same nature offense;
d) Not being possible to determine a confinement security measure;
e) Absence of a high culpability/blame degree; and
f) Being foreseeable that the enforcement of the injunctions and rules of conduct
sufficiently respond to the preventive demands in the concrete situation.
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2. There can be imposed to the defendant, cumulative or separately, the following
injunctions and rules of conduct:
a) Compensating the damaged person;
b) Giving the damaged person adequate moral satisfaction;
c) Delivering to the State or to private social solidarity institutions a certain amount or
undergoing public interest services;
d) Living in a determined place;
e) Attending to certain programmes or activities;
f) Not having certain jobs;
g) Not going to certain places;
h) Not living in certain places or regions;
i) Not hanging with, lodging or meeting certain persons;
j) Not going to certain associations or participating in certain meetings;
l) Not having in his/her possession certain objects capable of facilitating another crime;
m) Any other behaviour especially demanded by the circumstances of the case.
3. No injunctions or rules of conduct shall be imposed against the defendant’s dignity.
(...)
6. In procedures for crime of domestic violence not aggravated by the result, the Public
Prosecutor, upon free and grounded requirement of the victim, determines the provisional
suspension measures of criminal proceedings, with the judge’s and the defendant’s
agreement, provided the requirements indicated in b) and c) of the nr. 1 are fulfilled.
(...)
Article 282
(Length and effects of the suspension)
1. The provisional suspension measures of criminal proceedings can last for up to two
years, except from what is prescribed in nr. 5.
(...)
3. If the defendant fulfils with the injunctions and rules of conduct, the Public Prosecutor
withdraws charges, and the procedure cannot be opened again.
4. The procedure proceeds and the pecuniary amounts cannot be refunded to the
defendant:
a) If the defendant does not comply with the injunctions and rules of conduct; or
b) If, during the suspension of the procedure, the defendant commits an offense of the
same nature of the one for which he/she was sentenced.
5. In the cases described in nr. 6 and 7 of the previous article, the suspension’s length can
go up to five years.
(…)
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Article 38
(Measures aimed at supporting the defendant’s social rehabilitation)
1. The State shall promote the creation of the necessary conditions for psychological and
psychiatric support to the defendants sentenced for the domestic violence offense, (…)
once their consent is obtained.
2. Programmes for criminals in the context of domestic violence are implemented,
namely aimed at suspending the execution of the imprisonment (probation).
Article 39
(Restorative session)
In the terms to be regulated, during the provisional suspension measures of criminal
proceedings or during the imposed sentence’s enforcement, a session between the
condemned and the victim can be promoted, having been obtained express consent by
both, in order to restore social peace, having into account the victims’ legitimate interests,
once the necessary security conditions are ensured, with the presence of a trained
facilitator/mediator.

(...)
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KADINA KARŞI ŞİDDET VE AYRIMCILIK: Portekiz Ülke Raporu

ANDRÉ LAMAS LEİTE1
Çeviren: Ezgi Yıldırım2

A.GENEL BAKIŞ VE TARİHSEL ARKA PLAN

Portekiz, 1143 yılından beri bağımsız olan, Avrupa’nın en eski halklarından biridir. Onun
son derece zengin tarihinden, bu raporun amacıyla ilgili olarak, sadece en son yaşanan
siyasi hukuki ve sosyal olaylarla ilgili birtakım bilgiler verilecektir. Bu nedenle neredeyse
50 yıl süren bir sağcı diktatörlükten sonra (1926-1974) ‘karanfil devrimi’ (25 Nisan 1974)
gerçek bir hukuk devletinin doğumuna vesile oldu. Ülkeyi geliştirerek ve Afrika ve
Asya’da bulunan eski topraklarını sömürge olmaktan çıkararak ülkenin
demokratikleşmesini sağladı.
Portekiz Cumhuriyeti Anayasası, (mevzuat ekindeki ilgili kısma bakınız) devletin temel
görevlerinden biri olarak toplumsal yaşamın her kesiminde cinsiyet eşitliği için şartlar
öngörmektedir ve Portekiz Anayasa Hukuku sadece birinci kuşak haklar (medeni ve
siyasi) olarak değil ayrıca iş gücü piyasası perspektifinden de ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar konusunda da Avrupa ve dünyadaki en geniş temel haklar kataloğuna
sahiptir. En son husus, kamusal güçlerin dikkatini, anneliği ve babalığı ‘seçkin toplumsal
değerler’ olarak değerlendirmeye sevk etmiştir; bu nedenle kadınlara doğum kontrol,
annelik hakları ve kadınların hamilelik ya da annelik gereklerine uyum nedeniyle işlerine
1

Araştırma Görevlisi, Porto Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2

Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

691

KADINA KARŞI ŞİDDET VE AYRIMCILIK: Portekiz Ülke Raporu
ANDRÉ LAMAS LEİTE - Çeviren: Ezgi Yıldırım

son verilmesinin yasaklanması konularında kadınlara güvenli bir hukuki konum
sağlanmıştır.
Avrupa birliğine üye olma arzusu, Portekizliler için çok önemli bir özlemdi, ve 1986
yılında somutlaştı. Portekiz bugün dört yılda bir genel seçimlerin yapıldığı parlamenter
demokrasiye dayanan bir sistemle yönetilen modern bir cumhuriyettir. Başbakan ve
kabinesi bu genel seçimler sonucu oluşmakta ve yürütme gücü hükümet üzerinde
toplanmaktadır. Parlamento, önceki yasama faaliyetlerini de paylaşır ve yürütme üzerinde
denetim gücünü kullanır. Yargı çok iyi yapılandırılmıştır ve ayrı bir Anayasa Mahkemesi
(13 üyenin 6’sının kadın olduğu), hukuk ve ceza mahkemeleri ve hukukun diğer dallarına
ilişkin mahkemeler, idari mahkemeler bunlara ek olarak kamu hesapları ve harcamalarını
kontrol eden mahkemeleri ile diğer Devlet erklerinden bağımsızdır.
Günümüzde, cinsiyet eşitliği konusu kamuoyunun önemli bir konusu olarak
düşünülemez. Fakat bu durum Portekiz toplumunun kadın ve erkek arasında eşit muamele
yönünde alınması gereken önemli mesafe ve somut önlemlerin farkında olmadığı
anlamına gelmez. (Örneğin Avrupa ortalaması %11.7 iken Portekiz’de faaliyet gösteren
üst düzey CEO’ların sadece %4’ü kadın- Diorio de Noticias (gazete) 18.2.2011). Portekiz
parlamentosuna (230 kişinin 66’sı bayan) ya da hükümete (12 kişinin 2’si bayan)
baktığımızda, kadınların politikaya katılımı sayısal olarak erkeklerin sayısına eşit
olmaktan uzaktır. Kuşkusuz, Avrupalı veya diğer toplumların tüm kesimlerinde politikaya
karşı genel bir cesaretsizlik bulunmaktadır; fakat hâlâ bayanlar siyasi arenanın dışında
kalıyorlar veya siyasi arenanın dışında bırakılıyorlar. (Bu durum böyle olmakla birlikte
ilk defa bugünlerde parlamentonun başkanı bir bayandır). Unutulmamalıdır ki, yukarıda
değinilen diktatörlük sonucu hâkimlik gibi kimi devlet memurlukları kadınlar için
yasaktı. Ancak 1974 yılından sonra yargının bir parçası haline gelebildiler ve şimdi
yargıçların çoğunluğunu oluşturmaktadırlar; ancak hala en üst düzeyde değillerdir.
Canlı bir tartışmaya (özellikle Katolik kilisesinin çok önemli gücünün olduğu ülkelerde)
ve iki ulusal referanduma neden olan başka bir durum ise, kürtaj ve diğer üreme hakları
konusudur. 1982 Ceza Kanun’un orijinal versiyonu, kadınların kendi rızalarıyla
gebeliklerine son verebilmelerine izin vermek amacıyla devamlı surette tadil edilmiştir ve
bugün uygulamada olan mevzuat buna izin vermektedir; diğer rızaya sayalı durumlar
dışında kürtaj resmi veya resmi olarak tanınan bir sağlık kuruluşunda görev yapan bir
doktor tarafından yapılması koşuluyla ‘kadının isteği’ üzerine, gebeliğin ilk on haftasında
gerçekleştirilir.
Birkaç yıl önce, Parlamento ve diğer kamu kurumlarında kadınlar için kota konulmasına
ilişkin bir sistemi kurmaya yönelik bir takım yasama girişimleri olmuştur. Muhtemelen o
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zamanlar, sivil toplumun mevcut sorunun daha çok farkına vardığı ve birçok kişinin
medyada fikirlerini dile getirdiği anlardan biriydi. Sonuç olarak, kadınların salt
cinsiyetleri nedeniyle idarede ve politikada yüksek mevkilere gelebilecekleri izlenimini
verdiği gerekçesiyle Parlamento üyelerinin çoğu bunu amaca hizmet etmeyen bir önlem
olarak düşündüler. Karşı görüştekiler, toplumun kendisinin eşitliği gerçekleştirme
konusunda işlev görmediğinin ortaya konmuş olduğu şeklindeki düşünce nedeniyle bunu
geçici bir önlem olarak karşıladılar.
Bu rapor özetinin ilk sonucu olarak, denilebilir ki, resmi olarak Portekiz tüm uluslar arası
bağlayıcı düzenlemelerle (sözleşmeler, anlaşmalar vs) ve Bileşmiş Milletler, Avrupa
Konseyi ya da Avrupa Birliği gibi çeşitli organizasyonların ‘bağlayıcı olmayan’ tavsiye
niteliğindeki kararlarına uyum sağlamaktadır. Diğer toplumlarda yaygın olarak görüldüğü
üzere, engeller onların somut uygulamalarından kaynaklanmaktadır ve zihniyetlerin
değişimi hepimizin bildiği üzere birkaç kuşak boyunca sürecektir ve bu hiçbir zaman
bitmeyecek bir çabadır.
Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda, sunulan taslak doğrultusunda,
sınırlandırmaya çalışmadan, öncesinde sorunun istatiksel boyutunu ele alarak
Portekiz’deki yasal çerçevenin daha ayrıntılı bir analizini yapalım.

B) PROBLEMİN BOYUTLARININ BELİRLENMESİ

Pek çok ülkede olduğu gibi, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla ilgili olarak özel bir
veri toplama sistemi mevcut değildir. Bu durum önyargı odaklı suçları tespit etmekteki
olağan zorluklardan kaynaklanmaktadır; çünkü pek çok olay bu türden davranışlar
içermektedir. Bunun dışında, fail ile mağdurun kimliğini kaydetme alışkanlığı olmasına
rağmen bu sistemli bir şekilde yapılmamaktadır ve suç ile fail ve mağdur
ilişkilendirilmemektedir; bu durum işi oldukça zorlaştırmaktadır. Üstelik ‘kadınlara
yönelik şiddet ve ayrımcılık’ kavramı dahi tek bir anlama sahip değildir ve bu nedenle
daha dar ve daha geniş bir anlama gelen bir niteliğe bürünebilir. Onun değişken
kavramsal yapısı dikkat edilmesi gereken bir başka zorluktur.
Tüm bunlar dikkate alınarak, Portekiz bağlamında, Adalet Bakanlığı ve Polis tarafından
tutulan resmi istatistiklerin ve bu alanda faaliyet gösteren STK’larca elde edilen diğer
bilgilerin kullanılması gerekmektedir. Bunların çoğu Ceza Kanunu’nun 152.maddesinde
açıklanmış olan ‘aile içi şiddet’ suçu ile ilgilidir (mevzuat ekine bakınız). Bu, kadına
yönelik şiddetin en belirgin kanıtıdır (eş veya gayri resmi ilişki arkadaş cinayetinden ayrı
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olarak) ve incelememiz için oldukça değerlidir. Bununla birlikte, klinik veri, toplumsal ve
mağdura yönelik tahkikatlar gibi araçlar da oldukça önemlidir.
Buna rağmen, veriler her yıl için yeterince açık olmayabilir; diğer bir deyişle yasal
değişiklikler nedeniyle hepsinde aynı hukuki terimler var olmayabilir. Aşağıdaki grafikler
analiz edilirken ihtiyatlı olunmalı, yukarıda da belirtildiği üzere kurbanın cinsiyetine göre
bir ayrım bulunmamaktadır. Bunlar resmi olsalar da sadece bize sorunu tartışmak ve onun
etkisine dair daha doğru bir algıya sahip olmak için ‘ilk intibayı’ verebilecek kadardır; bu
nedenle bunlar ‘kabataslak’ sayılar olarak görülmelidir. Portekiz’deki bu ‘resmi
istatistiklerdeki eksiklik’ akademisyenler tarafından sürekli olarak eleştirilen ve ciddi bir
şekilde geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir husustur.
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1: 1999 yılından 2011 yılına kadar polise ihbar edilen aile içi şiddet suçlarının
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yükselme eğilim olduğu kolaylıkla görülebilir. Elbette sayılar kadınlara karşı işlenmiş
olan ‘aile içi şiddet’ suçunu tamamıyla yansıtmamaktadır; ancak %80.85 oranında ezici
bir yüzdeye sahiptir. Bu artışın muhtemel sebebi, bu suçun 2000 yılından beri şikâyete
bağlı olmayışıdır. (Başka bir deyişle savcı tarafından soruşturulması, dava açılması ve
sonunda yargılanması için resmi bir şikayete gerek yoktur; herhangi bir kişi polise ihbar
edebilir.) Ayrıca konu hakkındaki toplumsal farkındalık, bu suç tipine karşı yürütülen
resmi kampanyalar ve bir ilişki dahilinde kadınların ekonomik özgürlüğü
küçümsenmemesi gereken faktörlerdir. Yargılama aşaması ile ceza verilmesi aşamaları
arasında büyük bir aralık olduğu gerçeğinin de altını çizmek gerekir. Genel olarak
söylemek gerekirse, savunmanın tüm haklarının güvence altına alındığı mahkemede
mahkemeye sunulan delillerin değerlendirilmesi sanığın suçu işleyip işlemediği
konusunda hakimin kanaatini oluşturmaya yeterlidir.
Amacı kadın haklarını geliştirmek ve yönetimi sert bir şekilde eleştirilebilecek dahi olsa
medyada yer alan olaylardan yola çıkarak eşleri tarafından öldürülen kadınlarla ilgili bir
gözlem evi kuran (idame ettiren) bir STK’dır. 2011’de 18, 2010’da 31, 2009’da 17,
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2008’de 27, 2007’de 16, 2006’da 23 kadın bu şekilde öldürülmüştür. Yaşları genel olarak
36 ile 50 arasındadır ve temel neden ilişkideki şiddettir.
Kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitliği geliştirmek amacı güden resmi bir kuruluş olan
ve SociNova/CesNova (Prof. Manuel Lisboa tarafından koordine edilen New Lisbon
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi (LISBOA,2009) tarafından oluşturulan
‘vatandaşlık ve cinsiyet eşitliği komisyonu ‘cinsiyete dayalı şiddet üzerine bir araştırma’
yapmıştır. 2007 yılında yapılan ve deneklerin 18 yaş ve üstü olan 1000 kadın ve erkekten
oluştuğu bu araştırmaların sonuçlarını (kendini açığa vurma yöntemi uygulanarak
yapılmıştır) 1995 yılında yapılan benzer bir araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırma
imkanı doğmuştur. Sonuçlar resmi verilerin aksine genel anlamda şiddet ve aile içi
şiddette azalma olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan kadınların %38’inin en az
bir kez fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Şiddetin tüm
türleri dikkate alındığında (sadece eşler tarafından işlenen değil), psikolojik şiddet
(bağırmak, tehdit etmek, hakaret etmek), fiziksel şiddet ve cinsel şiddet, ortaya çıkış
oranına göre azalan bir sırayla kadınlar arasında en yaygın olanlardır. Şurası açıktır ki,
kadına karşı şiddet uygulayanlar genellikle erkeklerdir (%74.7). Aile konutu, hâlâ
bayanların daha sıklıkla mağdur konumunda oldukları ve hayatlarına karşı tehdit
artmasına rağmen, sürekli olarak tepkilerinin, durumu polise haber vermemek olduğu
yerlerdir.
Kişilerin kendilerini aile içi şiddetin mağduru olarak gördüklerinde başvuranlar ile
ilgilenen Portekizli mağdurları destekleme birliğinin elde ettiği verilere de atıf yapmak
gerekmektedir. (Bu STK, aile içi şiddet kavramını yasal tanımından daha geniş
yorumlamaktadır). Veriler 1992 yılından 2002 yılına kadar bir artış eğilimi
göstermektedir ve bundan sonra genel bir düşüş göstermektedir.
Özet olarak, resmi istatistikler aile içi şiddet suçunda bir artış olduğunu göstermekte ise
de, STK’lar tarafından ulaşılan diğer karşıt sonuçlar, olgunun gerçek sosyal etkisinin
öğrenilmesini zorlaştırmaktadır.

C) YASAL ÇERÇEVE

Daha önceki bir Devlet yapısında bir Eşitlik Bakanlığı olmuş olsa da bugünlerde bunun
yerini resmi olarak daha az önem taşıyan bir devlet yapısı almış (“Bakan”), bir
“Vatandaşlık ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” tarafından desteklenmekte ve “vatandaşlık
ve cinsiyet eşitliği sunumu ve savunması konularında toplumsal tutumun davranışının
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güvenceye alınması” hedefine hizmet etmektedir (Kararname no. 164/2007, 3 Mayıs). Bu
işletim departmanı takip etmekte olduğu konuları savunmayı hedefleyen yargısal
davaların parçası olmak için usule ilişkin meşruluk sahibidir. Tüm Bakanlıkları
hedefleyen, cinsiyet eşitliğini destekleyen genel ve enine bir plan bulunmaktadır.
Şimdiden kadınlara karşı gerçek bir suç teşkil eden kadın genitallerinin kesimi,
özellikle Afrika’dan gelen ve bu tip “kültürel eylem”leri yerine getiren göçmenlerden
dolayı bunun yanı sıra şu anda ikinci sürümünde olan bir Ulusal Eylem programı talep
etmiştir. Sayılara göre, Avrupa’da, göçmen toplulukları arasında, şimdiden bu 50,000
kadını etkilemiş bulunmaktadır (Público (gazete), 8/2/2011). Bölgesel bir seviyede
(belediyeler), birçok şehir konseyinin cinsiyet eşitliği üstüne yönelmeleri onaylamış
olmasının yanı sıra “eşitlik için bölgesel vekiller”in rolünü tanıyan ulusal bir yasa
bulunmakta ve bu vekiller “bölgesel tutumlar ve cinsiyet ve ayrımcılıkla savaş
konularında bilgi ve tecrübe sahibi” kişiler arasından seçilmektedir. (Bakanlar Kurulu
kararı, no. 39/2010, 25 Mayıs). Daha önceki yaptırımların başarısı sebebiyle “Tamamı
Farklı, Tamamı Eşit” programı hedefleri “çeşitliliği desteklemek ve kutlamak” olan genç
birlikler tarafından sunulan projeleri bütçesel olarak desteklemektedir (Portaria no.
111/2007, 24 Ocak).
Belli AB Yönergelerinin takdim ve tehirleri sebebiyle mallara ve hizmetlere
erişim ve bunların cinsiyet sebepleriyle kaynağında ayrımcılık (resmi veya gayri resmi
taraflarca, ücretsiz veya değil), yönetim hatası olarak görülmektedir (Alman
Ordnunswidrigkeit’e benzer şekilde) ve para cezaları ve başka yöntemlerle
cezalandırılmaktadır (Kanun no. 14/2008, 12 Mart). Bu kanun “doğrudan ayrımcılığı”
“bir kişiye, cinsiyet sebebiyle, benzer bir durumda bir diğerine olacağından, olmuş
olduğundan veya oluyor olduğundan daha kötü davranılması” olarak tanımlar ve “dolaylı
ayrımcılığı” “görünüşte tarafsız kriter, şart veya pratiğin bir cinsiyetteki kişileri diğer bir
cinsiyetteki kişilerle karşılaştırıldığında, eğer bu kriter, şart veya pratik yasal bir hedef
taşımakta ve bu hedefe ulaşmak uygun ve gerekli değilse belli bir dezavantaj durumuna
sokması” olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda hamilelik ve annelik konusunda eşya ve
hizmetlere erişimin korunması hakkında özel şartlar sahibidir.
Sadece bütünsel bir yaklaşımın, verimlilikle toplumun herhangi bir parçasına
karşı olan ayrımcılık ve şiddeti azaltabileceğinin farkında olarak Hukuk ve özellikle Ceza
Hukuku çözümün bir parçası olarak görülmektedir. Bu sebeple, Bakanlar Kurulu Kararı
no 100/2000, 17 Aralık tarafından onaylanan Aile İçi Şiddete karşı 4. Ulusal Plan
(2011/13) stratejik girişim alanları belirler: a) bilgilendirme, sorunu hassaslaştırma ve
eğitim; b) mağdurun korunması ve sosyal bütünlüğünün güvenceye alınması; c) tekrar suç
işlenmesinin engellenmesi, suçlularla/suçlular üstüne çalışma; d) uzmanların
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yeteneklerinin artırılması; e) araştırma ve gözlemleme. İlk tabanda aile içi şiddete karşı
bölgesel tarafların içinde bulunduğu, bilgi sağlayan ve gençlik gruplarına odaklanan
ulusal seferberliklere dikkat gösterilmesi, özellikle sevgililer arasında artan şiddetin
endişelendirici gerçekliğinin akılda tutulması önem taşımaktadır. Mağdurların korunması
konusunda özel ilgi şikâyetler üstüne bir veritabanı yaratılması ve bunun hukuki sistem
içindeki evrimi; bunun yanı sıra “ikincil mağduriyet”in elektronik ifşa/ceza ve mağdurlar
ve suçlular üstüne elektronik gözlemin artırılması aracılığıyla azaltılması üstünde
bulunmalıdır. Daha fazla detay için, LEITE (basında).
Şu anda görece olarak geniş bir görüş “aile içi şiddet”in “aile atmosferinde
gerçekleşen tüm fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddet; içeriği içerisinde takip edenleri
bulunduran ama bunlarla sınırlı olmayan tipte: kötü muamele, kadın ve çocukların cinsel
istismarı, eş tecavüzü, şehvet suçları, kadının genitalinin kesilmesi ve diğer ölümcül
geleneksel pratikler, ensest, tehditler, keyfi özgürlük kısıtlaması ve cinsel ve ekonomik
istismar” olarak tanımlanması şeklindedir (Bakanlar Kurulu Kararı np. 88/2003, 7
Temmuz) (1).
Özellikle Ceza Hukuku ile ilgili olarak Portekiz Ceza Yasası’nın 152.
Makalesinde belirtildiği şekilde “aile içi şiddet” suçu (yasama ekine bakınız), aile içi
şiddet mağdurlarına daha yüksek koruma vermek amacıyla Ceza Yasası’nın 2007’deki
düzeltilmesi sırasında yüksek miktarda değiştirilmiştir. Özellikle evli olunmasa veya
“kayıtlı bir sivil birliktelik” bulunmasa bile eski eşler ve eski birlikteliklere kötü
muamelenin cezalandırılmasını ele alarak Tatbestand tarafından korunan hipotez sayısı
geliştirilmekle kalınmayıp “ek cezalar” adı verilenlerin, örn. ana hapis cezasının ötesinde
uygulanan yaptırımların verimliliği üstüne de ağırlık konuldu. Bu cezalar dogmatik bir
bakış açısından tamamen aynı olmasa da, örneğin, ABD ve İspanya’da olduğu gibi bir
“uzaklaştırma kararı” modeline büyük oranda evrim geçirmiştir. Bu konuda Portekiz
Ceza Hukuku’nun hala yüzleştiği genel bir sorun bir “kötü muamele” davranışının ne
olduğunun makale’nin 152 Tatbestand’ının sadece bununla yerine geldiği
düşünüldüğünde tam olarak tanımlanılmasıdır. Portekiz’in bir “sivil hukuk” geleneğinde
bir ülke olduğu düşünüldüğünde bu tip ius aequum konular gayet normaldir ve hukuk
bilimsel açıklık gerektirmektedir. Bu, kişisel yaralamalar, tehdit, hakaret gibi sağlam
hakikatlerle ilgilenen başka kanunlar bulunduğundan dolayı mağdurun korunmasız halde
kalacağı anlamına gelmez. (Portekiz’de çok geçerli olan Alman doktrininde
Gesetzeskonkurrenz veya unechte Konkurrenz olarak bilinen). Daha fazla detay için,
LEITE, 2010.
Portekizli yasama organının İspanyol olanın yolunda ilerlemediği not
edilmelidir, örneğin, bu tip şiddeti “cinsiyet şiddeti” olarak belirlemek gibi. Bizim
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fikrimizce diğer seçenek bu tip suçlara “önyargı-tabanlı suçlar” yaklaşımıyla uzanmak
olacağından ve bunları mahkemede kanıtlamak için ek kanıt gerekeceğinden yapılan
bununla başa çıkmanın uygun bir yolu olmuştur. Bu yaklaşım sadece davalının mağdur
kadın olduğu için suçu işlediğinin kanıtlanması durumunda ek cezaların işlem göreceği
anlamına gelmektedir. Bizim görüşümüzce bu yasal bakış açısının kadına yeterli güvence
sağlamadığını anlamak çok zor olmamalıdır. Buna ek olarak bu yaklaşım kadınlara, bizim
anlayışımıza göre, feminist hareketlerin uygar kazanımlarıyla da uygun olarak,
olmadıkları şekilde varoluşlarından kırılgan yaratıklar olarak yaklaşmayı içermektedir.
Yasama ekinde en önemli kısımları sunulmakta olan Kanun no. 112/209, 16
Eylül, aile içi şiddetle savaşta merkezi bir doğa sahibidir. Özellikle suç doğası
önlemlerine odaklanacağız; fakat bundan önce bu yasaya genel bir bakış sunmalıyız. Bu,
mağduru “Ceza Yasası’nın makale 152’sinde belirtildiği şekilde aile içi şiddet suçu
sonucu olarak bir eylem tarafından veya bir eylemsizlik tarafından bir zarar, fiziksel
ve/veya zihinsel bütünlüklerine karşı bir kastetme, bir ahlaki zarar ya da maddi bir kayıp
hedefi olmuş kişi” olarak tanımlamaktadır.
Yasa no. 112/2009’da bulundurulan temel önlemler şunlardır: a) takip eden
haklar ve görevlerle birlikte zarar gören kişiye “mağdur” konumunun verilmesi; b) polis
ve kanuni koruma (yani polis içerisinde özelleşmiş bilgi ve resepsiyon ajanslarının
sayısında artış; c) sosyal bakım (örn. mağdurları suçlulardan korumak için gerekliyse bir
işyeri değişimi olasılığı, mağdurları kiralanmış evler/daireler alabilmelerinde
desteklemek, Devlet tarafından mağdurlara karşı yapılan en düşük oranda destek, tıbbi
konularda ödemelerin yok edilmesi), d) iyi organize edilmiş ve yeterli bir enstitü ağı
geliştirilmesi (Devlet koordinatör departmanı tarafından oluşturulmuş – “Vatandaşlık ve
Eş Haklar için Komisyon”; “mağdurları küçük yaştaki çocuklarıyla birlikte veya ayrı
şekilde barındırmak” ve “kalış sırasınca mağdurun kişisel, profesyonel ve sosyal
yeteneklerinin geliştirilmesi” için tasarlanmış “sığınma evleri”, mağdurlara destek olmak
ve yardım etmek için bedava bir telefon hattı; daha fazla karşılıklı destek grubunun
yaratımının desteklenmesi).
Bu “sığınma evleri” tüm Portekiz alanı için yaklaşık 40 tanedir; ki bu da genel
olarak yetersiz görülmektedir. Bazen, sosyal güvenlik hizmetleri ve aile içi şiddetle
savaşmak görevi taşımakta olan diğer devlet ajansları kadınları otellerde konaklatmak
zorunda kalmaktadır. Bu, kadınların gidebileceği ve mağdurdan uzak olabileceği güvenli
koordine evlerin yokluğu konu üstündeki en önemli hususlardan biridir.
Bu yasaya göre eğer şüpheli polis tarafından flagrante delicto olarak tutuklanırsa
yeterli mahkeme öncesi önlemleri belirleyecek bir hakim karşısına çıkartılana kadar
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tutuklu tutulmaktadır; veya, eğer gerekli şartlar sağlanmaktaysa bu kişiler bir “hızlı
mahkeme” tipinde (özel uygulama), tam olarak “özet prosedür” adını alan uygulamayla
yargılanacaklardır. Eğer tutuklama flagrante delicto dışında ise kimse, Cumhuriyet
Savcısı bile, hâkim dışında, “devam eden suç eylemi tehlikesi bulunmasında veya
mağdurun korunması için gerekliyse” mahkeme öncesi cebri önlemler almak amacıyla bir
emir çıkartamaz. Aile içi şiddetin ağırlığı sebebiyle, mağdurun birçok kez mütecaviziyle
birlikte kalması gerekmesi durumu söz konusuysa polis otoriteleri bile, flagrante delicto
dışında sağlam bir durumda gereklilikler gözlemlenildiğinde şüpheliyi alıkoyabilir; bu da
sadece mağduru korumak amacıyla olmalıdır (daha fazla detay için yasama ekine
bakınız).
Aynı tip endişelerle Yasa no. 112/2009 Ceza Prosedürü Kanunu’ndan “genel”
olanlarla birleştirilebilecek acil mahkeme öncesi cebri önlemler sunmaktadır. Tamamı bir
hâkim tarafından belirlenmektedir (Cumhuriyet Savcısı talebi üstüne) ve bunların
arasında davalıyı evi terk etmek ve mağdurla herhangi bir şekilde temas haline
gelmemek; hatta ona yaklaşmamak zorunda bırakmak da bulunmaktadır.
Eğer davalı hukuki olarak belirlenmiş mahkeme öncesi cebri önlemlere uyum
göstermezse, hâkim o ana kadar belirlemiş olduklarını iptal etme ve bunları en şiddetli
olanıyla değiştirme hakkına sahiptir: mahkeme öncesi hapis (tam olarak adı “önleyici
hapis” olan). Davalının bir aile içi şiddet suçundan gelen ek cezalara uymaması
durumunda “yaptırımların, yasakların veya hacirlerin ihlali” suçundan da cezai
sorumluluğu bulunması unutulmamalıdır (Portekiz Ceza Yasası’nın makale 353’ü).
Belki de bu yasal aracın güncel kullanımından dolayı mağdurla temas haline
geçmemek ve onun yaşam alanından uzak durmak konusundaki ek cezalar mahkeme
öncesi cebri önlemler olarak kullanımı ile beraber istatistiksel açıdan pek etkileyici
değildir. ABD’de, örneğin, elektronik gözlemlemeyi kullanan bu tip örnekler mağdurun
güvenliği konusunda yüksek memnuniyet ve verimlilik seviyeleri göstermiştir (EREZ,
IBARRA et al. 2004, 15-20).
Portekiz’de, deneysel programların bir döneminden sonra aile içi şiddet
vakalarında elektronik gözlem (hem mahkeme-öncesi cebri önlem olarak hem de
mahkeme tarafından verilen ek ceza olarak) tüm bölgelerde bulunmaktadır. 30 Haziran
2012’ye kadar (var olan en güncel veriler) elektronik gözlemleme altında davası görülen,
aile içi şiddetle bağlantılı 96 önlem bulunmaktaydı. Bu programın 2009’daki
başlangıcından beri, özellikle bir mahkeme öncesi cebri önlem olarak (147), ve daha
sonra bir “uzaklaştırma kararı”nın parçası olarak (Portekiz yasal sisteminde “ek ceza”) 25-, 5 şartlı tahliye ve 1 tanesi adli takibatın geçici talilinin parçası olarak 178 vaka takip
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edilmiştir. Bu önlemlerin başarı oranı %72 civarındadır (DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA ELETRÓNICA, Haziran 2012, 2, 12-13).

D.BAZI SON AÇIKLAMALAR

Portekiz’de, sadece 1956’da kadınların seçimlerde oy vermesine güçlü sınırlarla
izin verilmiştir. Hatta ancak 1974 Devrimi’nden sonra kadınlar erkeklere eşit hak sahibi
hale gelmiştir. Örneğin, diktatörlük sırasında ve şimdi bir karikatür gibi gelen şekilde
öğretim görevlisi bir kadın, “Devlet malı” olarak görüldüğü için nişanlısıyla sadece bu
kişinin kadına “iyi bir hayat” sunmak için yeterli olanaklara sahip olmasına Eğitim
Bakanı’nın karar vermesi durumunda evlenebilmekteydi. Şu ana kadar Portekiz sadece
bir kadın Başbakan sahibi olmuş (Maria de Lourdes Pintasilgo – 1979-80) ve hiçbir kadın
Cumhurbaşkanı görmemiştir.
Kesinlikle bu tarihi verilerden çok uzakta bulunmaktayız. Fakat Portekizliler
arasındaki ortak fikir daha çok uzun bir yolun gidilmesi gerekliliği şeklindedir. Yasama
araçları ele alınmakta ve mantıklı şekilde yürütülmektedir. Aile içi şiddetle alakalı olarak
Portekiz kanunun diğer Avrupa ve dünya tüzükleriyle hizada bulunduğu görülmektedir.
Bunun ana amacı hızla mağduru mütecavizden ayırmak ve bu kişiye hukuki olarak bir
çeşit “uzaklaştırma emri” uygulanmasıdır. “Aile İçi Şiddete karşı Ulusal Plan”ın genel
hatları çizildiğinde çalışmayı değiştirmemiz gerektiğinden sorunun sosyal boyutları bile
unutulmamıştır. Her zaman olduğu gibi mentaliteler, değiştirmesi daha uzun sürecek
olanlardır. Eşler veya benzer durumlarda beraber yaşayanlar arası şiddetin hala kişisel bir
felaket yerine toplumsal bir sorun olarak görülmesi için toplumsal görüş değiştirilmelidir.
Portekiz’deki demokratik zamanların en şiddetli ekonomik ve finansal krizi
konusu dâhilinde tabi ki kadınlara karşı şiddet ve ayrımla savaşmak için daha fazla para
ve insan kaynakları gerekecektir. Fakat sorunun tam kapsamını bilmemizi sağlayacak
istatistiksel veriler olmadan bile bu afeti kontrollü şekilde kapsam altına almak için en alt
düzeyde “saha kaynakları” bulunduğunu söyleyebiliriz. Doğrusu, ne kadar muazzam
olursa olsun, şiddet—kadına veya erkeğe karşı—insan doğasının bir parçasıdır; bu
sebeple de tamamen yok edilmesi imkânsız olacaktır.
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LEGISLATION APPENDIX

I) Constitution of the Portuguese Republic – excerpts (1976, several times amended)

Article 9
(Fundamental tasks of the state)

The fundamental tasks of the state are:
(…)
h) To promote equality between men and women.

(…)

Article 13
(Principle of equality)

1. All citizens possess the same social dignity and are equal before the law.
2. No one may be privileged, favoured, prejudiced, deprived of any right or exempted
from any duty for reasons of ancestry, sex, race, language, territory of origin, religion,
political or ideological beliefs, education, economic situation, social circumstances or
sexual orientation.

(…)

Article 59
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(Workers’ rights)

1. Regardless of age, sex, race, citizenship, place of origin, religion and political and
ideological convictions, every worker has the right:
a) To the remuneration of his work in accordance with its volume, nature and quality,
with respect for the principle of equal pay for equal work and in such a way as to
guarantee a proper living;
b) That work be organised under conditions of social dignity and in such a way as to
provide personal fulfilment and to make it possible to reconcile work and family life;
(…)
2. The state is charged with ensuring the working, remuneratory and rest-related
conditions to which workers are entitled, particularly by:
(…)
c) Especially protecting the work done by women during pregnancy and following
childbirth, as well as the work done by minors, the disabled and those whose occupations
are particularly strenuous or are undertaken in unhealthy, toxic or dangerous conditions;

(…)

Article 68
(Fatherhood and motherhood)

1. In performing their irreplaceable role in relation to their children, particularly as
regards the children’s education, fathers and mothers have the right to protection by
society and the state, together with the guarantee of their own professional fulfilment and
participation in civic life.
2. Motherhood and fatherhood constitute eminent social values.
3. Women have the right to special protection during pregnancy and following childbirth,
and working women also have the right to an adequate period of leave from work without
loss of remuneration or any privileges.
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4. The law shall regulate the attribution to mothers and fathers of rights to an adequate
period of leave from work, in accordance with the interests of the child and the needs of
the household.

(…)

Article 109
(Citizens’ participation in politics)

The direct and active participation in political life by men and women is a condition for
and a fundamental instrument in the consolidation of the democratic system, and the law
must promote both equality in the exercise of civic and political rights and the absence of
gender-based discrimination in access to political office.

II) Portuguese Criminal Code – excerpt (1982, several times amended)

Book II – Special Part

Title I – Crimes against People

(…)

Chapter III – Crimes against Physical Integrity

(…)
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Article 152
(Domestic violence)

1. Whosoever, in a repeated way or not, inflicts physical or psychological mistreatments,
including corporal punishments, liberty deprivation and sexual offenses:

a) To the spouse or ex-spouse;
b) To a person of the other or of the same sex with whom the defendant maintains or has
maintained an analogue relationship to those between spouses, regardless of having or not
cohabited with him/her;
c) To a progenitor of a common descendent of the first degree; or
d) To a particularly unprotected person, because of his/her age, handicap, illness,
pregnancy or economic dependence, cohabiting with the defendant,

is punished with imprisonment from one to five years, if no severer penalty is imposed by
means of another legal statute.
2. In the case prescribed in the former number, if the defendant practices the described
behaviour against a minor, in the presence of a minor, in the common household or in the
victim’s residence, he/she is punished with imprisonment from two to five years.
3. If from the facts described in number 1 results:
a) Severe offense to physical integrity, the defendant is punished with imprisonment from
two to eight years;
b) Death, the defendant is punished with imprisonment from three to ten years.
4. In the cases prescribed in the previous numbers, accessory penalties of contact with the
victims’ prohibition and use or carrying guns prohibition may be imposed to the
defendant, for a period of six months to five years, as well as the obligation to attend
specific programmes on preventing domestic violence.
5. Accessory penalty of contact with the victims’ prohibition can include restraining from
the victim’s residence or working place and its fulfilment can be monitored by electronic
means of control.
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6. Whosoever is sentenced for an offense prescribed in this article can be inhibited, taking
into account the gravity of the fact and its connexion with the function carried out by the
defendant, of exercising parental responsibilities or guardianship for a period of one to
ten years.

III) Law nr. 112/2009, September 16th – excerpts (establishes the legal framework to
the prevention of domestic violence, to the protection and assistance to its victims)

(…)

Article 2
(Definitions)

For the purposes of the present law it is considered as:
a) “Victim”: the person who has suffered a damage, namely an attempt to his/her physical
or mental integrity, a moral damage, or a material loss, directly caused by an action or an
omission as prescribed in the domestic violence offence sanctioned by article 152 of the
Criminal Code;
b) “Especially vulnerable person”: the victim whose special fragility results, namely,
from his/her age, his/her health condition or the fact that the type, the degree and the
victimization period have caused lesions with severe consequences in his/her
psychological balance or in his/her social integration conditions;

(…)

Article 3
(Aims)
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This law establishes a set of measures whose aim is:
a) To develop sensitizing policies in the fields of education, information, health and
social support, giving to the public administration the adequate tools so as to achieve
those objectives;
b) To declare the victims’ rights, ensuring their protection in a swift and efficient way;
c) To create protective measures with the aim of preventing, avoiding and punishing
domestic violence;
d) To declare an integrated response of the emergency and victim support social services,
thus ensuring a swift and efficient access to those services;
e) To give adequate legal protection to the labour rights of the domestic violence’s
victims;
f) To ensure domestic violence victims’ economic rights, so as to facilitate their
autonomy;
g) To create public policies destined to ensure the safeguard of the domestic violence
victims’ rights;
h) To ensure a swift and effective police and judicial response to domestic violence
victims;
i) To ensure the application of pre-trial measures and adequate criminal sanctions to the
perpetrators of the offense of domestic violence, promoting complementary measures of
prevention and treatment;
j) To incentive the foundation and development of associations and organizations of the
civil society directed at acting against domestic violence, promoting its collaboration with
public authorities;
l) To ensure adequate health care services to the domestic violence victims.

(...)

Article 5
(Principle of equality)
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All victims, regardless of their parentage, nationality, social condition, sex, ethnics,
language, age, religion, sexual orientation, culture and educational level is entitled the
same fundamental rights which are inherent to the human person’s dignity, being ensured
equality of opportunities to live without violence and to preserve his/her physical and
mental health.

Article 6
(Principle of respect and acknowledge)

1. The victim is entitled, in all phases and intervention levels, respectful treatment
towards his/her personal dignity.
2. State ensures especially vulnerable victims the possibility of benefiting from a specific
treatment, which should be the most adapted one to his/her situation.

Article 7
(Principle of the will’s autonomy)

Intervention on the victim is limited to his/her will’s full respect, without affecting
applicable statutes prescribed in penal and penal procedure legislation.

(…)

Article 14
(Attribution of the victim status)

1. Once denunciation for a crime of domestic violence is presented, if there is no strong
evidence that it is unfounded, judicial authorities or the police attribute the victim, for all
legal purposes, the victim status.

708

KADINA KARŞI ŞİDDET VE AYRIMCILIK: Portekiz Ülke Raporu
ANDRÉ LAMAS LEİTE - Çeviren: Ezgi Yıldırım

2. In the act, the victim is given a confirmatory document of the mentioned status, which
comprises the rights and duties laid out in the present law, along as with a copy of the
denunciation.
3. In exceptional situations, duly founded, the victim status may be attributed by the
public administration agency responsible for the area of citizenship and gender equality,
this one being valid to the same effects prescribed in this law, except from the ones
connected to police and judicial proceedings.
4. The victim and the competent authorities are obliged to a special cooperation duty and
they should act accordingly to the good faith.

(…)

Article 18
(Victims’ specific assistance)

The State assures, free of charges in the cases established in the law, that the victim is
entitled the right to access to judicial information and counseling on his/her role during
the procedure and, when necessary, the subsequent judicial support in criminal procedure.

Article 19
(Victim’s expenses deriving from his/her participation in criminal procedure)

Victims intervening in penal procedure shall be given the possibility of expenses’
reimbursement originated by his/her legitimate participation on criminal procedure, as
stated by law.

Article 20
(Right to protection)
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1. An adequate level of protection is assured to the victim and, when necessary, to his/her
family and persons in similar legal situation, namely in what concerns safety and private
life safeguard, whenever the competent authorities consider there is a serious threat of
vengeance acts or strong evidence that that privacy can be grave and intentionally
violated.
2. The contact between victims and defendants in every place where judicial proceedings
may be undergone, namely in court buildings, should be avoided (…).
3. Especially vulnerable victims should be ensured the right to benefit, by court decision,
to deposition conditions that protect them from the effects of their testimony in a public
hearing.
4. The judge or, during the investigation period, the Public Prosecutor, can determine,
whenever that is indispensable to the victim’s protection and after having obtained his/her
consent, that he/she be granted psychosocial support and protection by means of
electronic assistance, for a period not exceeding six months, except if exceptional
circumstances impose its prorogation.
5. The public administration agency responsible for the area of citizenship and gender
equality may establish partnerships to install, ensure and maintain technical systems of
electronic assistance.
6. The framework laid down in the previous numbers does not impede the application of
other legal solutions prescribed in the special statute on witnesses’ protection (…).

Article 21
(Right to legal compensation and to goods’ restitution)

1. It is recognized to the victim, in the criminal procedure, the right to obtain a decision
on the legal compensation, by the defendant, in a reasonable term.

(…)

Article 22
(Conditions for the prevention of secondary victimization)
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1. The victim is entitled to be heard in an informal and reserved atmosphere, and the
adequate conditions shall be created so as to prevent secondary victimization and to avoid
that the victim suffers unnecessary pressures.
2. The victim is also entitled, whenever possible, and in an immediate manner, to have
adequate psychological and psychiatric support by multidisciplinary teams constituted by
professionals trained in therapies associated to the crime of domestic violence.

(…)

Article 28
(Procedural celerity)

1. The procedures of domestic violence have an urgent nature, even though there are no
defendants under arrest.

(…)

Article 30
(Pre-trial detention)

1. In case of flagrante delicto for the offense of domestic violence, pre-trial detention is
maintained until the detainee is presented to a judgment trial in the form of a summary
procedure or until his/her first judicial hearing for a possible application of pre-trial
coercive measures (…)
2. (...) detention out of flagrante delicto for the offense referred to in the previous number
can be carried out by judicial or Public Prosecutor’s warrant, whenever there is danger of
continuing criminal activity or if that is indispensable for the victim’s protection.
3. (...) police authorities can also order detention out of flagrante delicto for the crime
prescribed in nr. 1, by their own initiative when:
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a) The requirements described in the previous number are fulfilled; and
b) It is not possible, due to urgency of the situation and the danger in its delay, to wait for
the intervention of a judiciary authority.

Article 31
(Urgent pre-trial coercion measures)

1. After being formally being made a defendant for the practice of the offense of domestic
violence, the court weights up, in no more than 48 hours, the application of a measures or
measures among the following, without prejudice of other pre-trial coercion measures
prescribed in the Criminal Procedure Code:
a) Not to buy, use, deliver, immediately, guns or other objects or artefacts that may be
under his/her possession which can facilitate the continuation of the criminal activity;
b) Subject the defendant, after his/her consent, to attend to programmes for defendants
suspected of having committed a domestic violence offense;
c) Not to remain in the residence where the crime has been committed or where the
victim lives;
d) Not to contact with the victim, with certain persons or to go to certain places.

(...)

Article 32
(Use of videoconference and teleconference)

1. Victims’ depositions and declarations, whenever implying the defendant’s presence,
are made by videoconference or teleconference, if the court, namely upon victim’s
request, considers it to be necessary in order to ensure the deposition without constraints.
The court can also request for a technical opinion of health professionals who follow the
victim’s evolution.
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2. The victim is accompanied in his/her deposition or declaration, by the health
professional who has been giving him/her psychological or psychiatric support.

Article 33
(Ad perpetuam rei memoriam depositions)

1. Upon the victim’s or the Public Prosecutor’s request, the judge may inquire the victim
during the investigation procedural phase in order that his/her testimony may be used,
whenever necessary, in judgment.
2. The Public Prosecutor, the defendant and the lawyers are notified of the time and place
of the deposition so as to be present. The presence of the Public Prosecutor and of the
defendant’s lawyer is compulsory.
3. The deposition is undertaken in an informal and reserved atmosphere, so as to ensure,
namely, the spontaneity and sincerity of the responses. The victim shall be assisted, in the
course of the deposition, by a specially trained technician, previously appointed by the
court.
4. The questioning is made by the judge and after this the Public Prosecutor and the
lawyers, by this order, may pose additional questions.
(...)
6. The regulations prescribed in the previous numbers are correspondently applicable to
the civil parties and technical consultants’ depositions, as well as to cross-examine
confrontations.

(…)

Article 35
(Electronic monitoring)

1. The court may, whenever it is considered indispensable for the victim’s protection,
determine that the fulfillment of the measures prescribed in articles 52 and 152 of the
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Criminal Code, article 281 of the Criminal Procedure Code, and in article 31 of the
present law, be monitored by technical means of distance control.
2. The distance control is made with full respect of the defendant’s personal dignity, by
positional monitoring, or other appropriate technology, in accordance with the adequate
technological systems.

Article 52 of the Portuguese Criminal Code
(Rules of conduct)

1. During the time of the suspension, the court may impose upon the convict the
fulfilment of rules of conduct of a positive nature, designed to ease his/her reintegration
in society, namely:
a) Living in a certain place;
b) Attending to certain programmes or activities;
c) Complying with certain obligations.
2. As a complement, the court may impose upon the convict the fulfilment of other rules
of conduct, namely:
a) Not exerting certain professions;
b) Not frequenting certain environments or places;
c) Not living in certain places or regions;
d) Not accompanying, putting up or receiving certain persons;
e) Not frequenting certain associations or not participating in certain meetings;
f) Not having in his/her possession objects capable of facilitating the commitment of
offenses.
3. Once obtained the previous consent of the convicted, the court may also determine his
subjection to medical treatment or to a cure in an appropriated institution.

(...)
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Article 152 of the Portuguese Criminal Code (please see above)

****

Article 281 of the Portuguese Criminal Procedure Code
(Provisional suspension measures of criminal proceedings)

1. If the offense is punishable with imprisonment up to five years or with a sanction
different from imprisonment, the Public Prosecutor, ex officio or upon request of the
defendant or the victim, determines, with the agreement of the judge, the criminal
proceedings’ suspension, with the imposition to the defendant of the injunctions and rules
of conduct, whenever the following requirements are fulfilled:
a) Defendant’s and victim’s agreement;
b) Absence of prior conviction for the same nature offense;
c) Absence of application of provisional suspension measures of criminal proceedings for
the same nature offense;
d) Not being possible to determine a confinement security measure;
e) Absence of a high culpability/blame degree; and
f) Being foreseeable that the enforcement of the injunctions and rules of conduct
sufficiently respond to the preventive demands in the concrete situation.
2. There can be imposed to the defendant, cumulative or separately, the following
injunctions and rules of conduct:
a) Compensating the damaged person;
b) Giving the damaged person adequate moral satisfaction;
c) Delivering to the State or to private social solidarity institutions a certain amount or
undergoing public interest services;
d) Living in a determined place;
e) Attending to certain programmes or activities;
f) Not having certain jobs;
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g) Not going to certain places;
h) Not living in certain places or regions;
i) Not hanging with, lodging or meeting certain persons;
j) Not going to certain associations or participating in certain meetings;
l) Not having in his/her possession certain objects capable of facilitating another crime;
m) Any other behaviour especially demanded by the circumstances of the case.
3. No injunctions or rules of conduct shall be imposed against the defendant’s dignity.
(...)
6. In procedures for crime of domestic violence not aggravated by the result, the Public
Prosecutor, upon free and grounded requirement of the victim, determines the provisional
suspension measures of criminal proceedings, with the judge’s and the defendant’s
agreement, provided the requirements indicated in b) and c) of the nr. 1 are fulfilled.

(...)

Article 282
(Length and effects of the suspension)

1. The provisional suspension measures of criminal proceedings can last for up to two
years, except from what is prescribed in nr. 5.
(...)
3. If the defendant fulfils with the injunctions and rules of conduct, the Public Prosecutor
withdraws charges, and the procedure cannot be opened again.
4. The procedure proceeds and the pecuniary amounts cannot be refunded to the
defendant:
a) If the defendant does not comply with the injunctions and rules of conduct; or
b) If, during the suspension of the procedure, the defendant commits an offense of the
same nature of the one for which he/she was sentenced.
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5. In the cases described in nr. 6 and 7 of the previous article, the suspension’s length can
go up to five years.

(…)

Article 38
(Measures aimed at supporting the defendant’s social rehabilitation)

1. The State shall promote the creation of the necessary conditions for psychological and
psychiatric support to the defendants sentenced for the domestic violence offense, (…)
once their consent is obtained.
2. Programmes for criminals in the context of domestic violence are implemented,
namely aimed at suspending the execution of the imprisonment (probation).

Article 39
(Restorative session)

In the terms to be regulated, during the provisional suspension measures of criminal
proceedings or during the imposed sentence’s enforcement, a session between the
condemned and the victim can be promoted, having been obtained express consent by
both, in order to restore social peace, having into account the victims’ legitimate interests,
once the necessary security conditions are ensured, with the presence of a trained
facilitator/mediator.

(...)
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The situation of violence and discrimination against women in Mexico.

Author: Dr. Sara Pérez Kasparian1.

I.

Extent

of

violence

and

discrimination

against

women

in

Mexico.

United Mexican States is a representative, democratic, federal republic composed of 31
free and sovereign states and the Federal District, which is its capital, totaling 32 federal
entities. It is a traditional country in the sense that women historically have had and have,
to a greater or lesser extent, the role of taking care of the offspring letting the men to be
the
breadwinner.
Gender violence in Mexico equally affects women of any class or social stratum; it is a
widespread problem, which has been silenced for a long time. Today it is accepted as a
challenge, although statistics do not show the actual situation since, as it is customary,
many women remain silent and a significant proportion of incidents are not reported.
The religion that is practiced mainly is the Catholicism, freedom exists as a human right

1

Professor of Criminal Law and Criminology, Researcher of the Universidad Anahuac Mexico Norte.
Member of the National System of Investigators Grade-I, National Council of Science and Technology of
Mexico.
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enshrined in the constitution, the total population exceeds one hundred and six million
people and, in regard to gender distribution, it is about 49.2 per cent men versus 50.8
women. (Approximately 97 men per 100 women), as an example, in Mexico City ,
Mexico’s capital, the reported population in the last census (that was performed in 2010)
was 8,851.080 people, 4, 617.297 were women and 4, 233.783 were men2.

Violence as well as discrimination against women, because of their gender, have occurred
historically and both episodes still occur, a historical proof of this is the fact that until
19533 women could not vote, and on October 17th of 1953, President Adolfo Ruiz
Cortines issued a decree to grant this right to the women; as an everyday life example of
is that until very recently, many “cantinas” (bars) did not allow entry to women, even
today, some of these bars, if they do, it is frowned upon.
Mexican states where more women die from domestic violence are: Jalisco, Tabasco,
Chihuahua, Morelos, Sonora, Mexico City and Guerrero4: One of the most relevant
causes of violence and discrimination against women lie in the economic dependence that
makes them vulnerable, they prefer to be abused so that, in return, men keep them.

The National Citizen´s Observatory on Femicide in 2007-20085, says: Mexico City has
4.2 homicides of women per 100,000 inhabitants, in Sinaloa 8.3, in State of Mexico 5.3,
in Jalisco 5.2 and in Chihuahua 3.0. Statistics do not always explain the cause, sometimes
by jealousy or financial problems, or other unknown ones.
The National Institute for Women, provides statistics: comparing 2003 with 2006: women
with at least one incident of violence whether physical, sexual, economic or emotional,

2

I.N.E.G.I. National Institute of Statistics Geography and Informatics of Mexico. Date of consultation July 4th
2012.
3

http://ciudadania-express.com/2008/10/17/la-historia-del-voto-femenino-en-mexico Date of consultation
July 7th 2012.
4

Warning index gender violence 2010. National Commission to prevent and eradicate violence against
women, the commission Secretary of governance depends on. http://www.segob.org.mx Date of consultation
july 4th 2012.
5

http://www.maricela-contreras.org/img/docs/intervenciones/2_24NOV_09.pdf
http://www.choike.org/nuevo/informe3482.html (From 1985 to 2009 ocurred 34,166 murders of women by
the mere fact of being a woman said the anthropologist Marcela Lagarde
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including urban and rural population: in 2003 were 9, 064.458 women in 2006 were
8,656,8716, the decrease does not imply that this phenomenon has died down, but this
positive indicator shows that the preventive and repressive measures are working.
Polls published in the press7 state: In home two out of three women were beaten, one in
ten suffered fainting abuse, one in twenty suffered cuts, one in twenty suffered fractures,
one of every forty had to be hospitalized, one in three battered women had some injury at
the time or after having forced sex by a partner, one in four battered women suffered
vaginal or anal bleeding, one in three battered women suffer genital infection.
Approximately one out of five women (21.5%) suffered from current partner violence,
one out of three (34.5%) have experienced partner violence at some time in life, two out
of every 3 women (60.4%) have suffered from family violence once in life, more than
half a million women in urban areas were threatened to be killed by their partners, two
out of three homicides and suicides of women in Mexico occurred at the home8.
Although the phenomenon of violence and discrimination tends to decline, the pace is
very slow; it is difficult to change the culture and traditional customs that have always
permeated Mexican society.

II. is there a specialized legal structure (laws, regulations) aimed at preventing
violence and discrimination against women in your country?
Mexico has specialized legal structure aimed at preventing violence and discrimination
against women, here are the details:

6

National survey on the dynamics of relationships within households in Mexico. 2003 and 2006,INEGI,
UNIFEM, FEVIM, CEFEMIN, January 3th 2008.
7

Mexican newspaper, El Porvenir, January 25, 2008.

8

Ibid
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1. Measures that exist in this framework: (basic laws establishing measures)
-Constitution of the United Mexican States9. Is the supreme law from which the other
laws derive: Article first establishes human rights as equality, non-discrimination based
on gender, the fourth article provides equality of Men and women before the law, Article
20-C provides the rights for victims and injured by crime, including the right to repair the
damage, medical and psychological emergencies.
-Criminal Law: Federal Criminal Code and Criminal Codes of the thirty-one states plus
the Federal District Penal Code, establish the crime of domestic violence, in addition to
the crimes of murder, injury, rape, sexual harassment, sexual abuse, and recently, in June
2012 included the federal crime of femicide, from July 2011 it is typified in the Code of
Federal District (with penalties up to 60 years) on violence against women, the penalties
that are mostly apply are prison and, in cases of crimes such as femicide and homicide as
well as for the crime of domestic violence, other penalties are comparable to what is
known as "restraining order" and in Mexico are called "ban particular place to go” or
even “surveillance authority”.

-Procedural Law: Federal Code of Criminal Procedure and the relevant procedure codes
for each state and the City, provide the means of competition bodies and authorities
involved in implementing the corresponding measures in cases of violence and
discrimination against women.
Administrative Laws, (the most relevant are):
* Law Institute-National Women- are the crosscutting issues relevant to practice public
policies with gender perspective in government agencies through joint programs and
actions, plus it is a federal institute. (In point 5 of this report for details)

9

Constitution and other law listed below are located in http://www.diputados.gob.mx
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* General Law for Equality between women and men10- Main features are the
availability of transversality, the National System for Equality between men and women,
the National Program and concrete actions as well as the distribution of powers to carry
them out by Federation States, Federal District and Municipalities.
* General Law of Social Development11- Ensures the exercise of social rights enshrined
in the constitution, including freedom from discrimination (Article 3-X on gender),
establishes the National System Development, access to justice, popular complaint etc.
* Assistance Act and the Prevention of Family Violence12: Several States of the
Mexican federation have this law (Federal District, Coahuila, San Luis Potosi, Chiapas) it
establishes a Council for Support and Prevention of Family Violence, for conflict
resolution involves a mediator-arbitrator that may impose monetary penalties up to a non
commutable arrest for 36 hours.
* Law Access of women to a life free of violence13- A preventive law that provides
protection orders in emergency, preventive or civil cases, and the National System to
Prevent, Address and Eradicate Violence against Women. This law requires the
executive14 to allocate budget items (National Fund Alert Gender Violence) for the
purposes of the system against gender violence, also involving the National Human
Rights Commission to monitor compliance programs.

* Federal Labor Law15- that regulates labor relations in the field of protection of
women, focuses on protecting their right to equal access to jobs, job breaks, rights in
pregnancy and as a mother with young children.

10

http://www.diputados.gob.mx

11

Ibid.

12

http://www.equidad.df.gob.mx

13

http://www.aldf.gob.mx

14

http://www.diputados.gob.mx Study Center for the Advancement of Women and Gender Equity, 2008.
Document: Monitoring the National System for Prevention, care, punish and eradicate violence against
women and public policy actions to comply with the general law on access of women to a life without
violence. Date of consultation July 6, 2012
15

http://www.diputados.gob.mx
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* NOM 190-SSA1-199916: (“Norma Oficial Mexicana”) is a Mexican official standard.
Health care is required to treat women (and others) involved in family violence situations.
*Inmigration Law: Provides special human rights protection for migrant women
(articles 30, 110, 113, 120 and 159.
*Federal Law to Prevent and Punish Trafficking in Persons: Establishes the crime of
human trafficking protecting victims especially women, because of gender.
-International Treaties approved by Mexico (all treaties are binding and are
assimilated into the Mexican legal system, according to Article 133 of the Constitution):
Interamerican Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence
against Women (Convention of Belem do Pará, OAS); Convention on The Elimination of
All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
(UN Palermo -Italy-November 15, 2000).
2. Pubic authorities can impose measures, criminal and administrative penalties:
-For those who commit crimes, punishments and security measures imposed in criminal
matters only the authorities of the judiciary: judges of Federal and local criminal courts.
(Organic Law of Judicial Power of the Federation).
-For those who commit administrative violations, the authorities impose measures are
relevant executive branch officials.
3. How to apply the measures, monitoring (electronic surveillance, go to sign.)
-The Ministry of Public Security that belongs to the executive is responsible for running
the punishment arising from criminal convictions, it is the directing and controlling of
prisons. There is a Secretariat at the federal level that controls federal prisons and
departments in each of the States of the Federation, and the enforcement of sentences in
local jails in each state.
-The other punishments such as fines, prohibition of going to a certain place, are also
subject to enforcement and monitoring that is carried out by executive authorities.
-To monitor and control the prison sentences and that they are duly complied with no
16

http://www.salud.gob.mx
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violations to the convict’s rights, there is, within the judiciary power, the figure of the
Judge of Execution of Punishment. (The organic laws and criminal procedure codes
governing authorities involved and how to comply with the penalties and administrative
procedures for the condemned to get if he deserves it, the benefits of early release).
-The use of electronic bracelets used for persons subject to detention, while the process,
there is a bill to implement with greater frequency and regularity of the cuff but has not
yet been approved.
4. The penalties that can be imposed for non-compliance of the measures are:
-If the measure subject to the surveillance authority, is broken, it can impose a sentence
subject for the crime of breach of punishment ("the defendant under the supervision of the
police not to minister to it reports that were asked about their behavior "Article 158-Ifederal)
-If the sentence "prohibition of going to a certain place or live in it" is broken, the subject
is assessed a penalty for the offense of breach of sanctions. (158 - II federal)
(The offense described in the preceding two paragraphs imply a very light sentence of
fifteen to ninety days of work for the community, however, if the convict who broke his
sentence, was serving for a felony, like murder or femicide, the penalty for the breach,
going from one to four years to be met by an independent sentence and will not be
entitled to benefits of early departure). (Last paragraph of Article 158 of the Federal
Criminal Code)
-To the prisoners escaping in a non-violent way, punishment is not applied, but they bear
the sentence that must continue to comply at the time of capture, taking into account the
rules of prescription of penalties and they are deprived of the benefits of early release.
But if they commit evasion with violence or in groups, a penalty for "evasion of
prisoners" is imposed; in addition they must serve the remainder of the sentence with the
restriction to be benefitted by parole (154 federal).
-In the cases of penalties imposed by administrative authorities who are unfulfilled, the
subject may be referred to criminal authorities as it occurs, for example, in the Law for
the assistance.
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5. What institutions or organizations are responsible for the prevention of violence
or discrimination against women? Include a description of: a) structure and
economic resources. b) Functions and modes of operation and accessibility to women
in terms of location and hours to the public.
The directory17 provides information about institutions and organizations in Mexico that
are responsible for the prevention of violence and discrimination against women, the most
important shall be referred:
-National Institute of Women18: government agency, at federal level, it is the governing
body that dictates national policy for gender equality, working to build a culture of
equality free from violence and discrimination that can lead to the development of all
Mexican women; ensures equal opportunities between women and men, through
institutionalization and mainstreaming gender in the actions of the Mexican state. There is
a free service with its "life without violence, national service, confidential and free" that
runs 24 hours, 365 days a year, direct dial and toll free telephone. The structure consists
of the presidency, a governing board and a supervisory body. The Ministry of Social
Development19, transferred to the Women's Institutes States and the Federal District (in
total 32 institutes) in 2006 was allocated 100 million pesos20 distributed equally among
the 32 local institutes, in 2007, 200 million pesos distributed like the previous year, in
2008 200 million distributed according to the weighted index based on the social gap21, in
2009 196.8 million pesos distributed according to the weighted index based on an index

17

http://e-mujeres.mine.nu/e-mujeres/conoce-tus-derechos/directorios/directorio-de-instituciones-que-apoyana-la-mujer.htmlConsultation date, January 5 2012.
18

http://www.inmujeres.gob.mxConsultation date, July 3 2012.

19

http://www.sedesol.gob.mxThrough the Program of Support for bodies of women in the states, to
implement and execute programs to prevent violence against women, allocates federal resources classified as
subsidies for the Institute of Women in the States of the Federation and Federal District.

20

http://dof.gob.mx Exchange rate against the dollar is $13.35 pesos for the purchase (July 7, 2012)

21

http://www.coneval.gob.mx (the National Assessment of Social Development Policy, which measures a
multidimensional poverty)
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set and social backwardness rate of violence22. Has offices in each of the States of the
Federation and the capital has one in each delegation.
-Attorney-General's Office23: (Articles 21 and 102 of the Constitution). The Attorney
General is the owner and chairs the Federal Public Ministry, is responsible to pursue,
investigate and institute criminal proceedings in federal crimes, not all cases of crimes
against women because of their gender are the courts, not be trafficking or cases in which
it exercises its power of attraction (by exception)

- Local Attorneys: (total 32: in each of the 31 States and one in the Federal District,
(with prosecutor agencies that exist in each of the delegations of Mexico City24 and the
municipalities of the states), daily work, 24 hours, seek, investigate and conduct criminal
prosecution in the courts, taking for cases of violence against women and domestic
violence, specialized agencies that provide care to the victims, have doctors,
psychologists and so on. The prosecutor’s structure is regulated in their organic laws, and
is composed of the Attorney General, who is the holder of Public Prosecutions, the
Deputy Attorneys25, Directors, Administrative Office, Comptroller, Inspector, Chief of
the Judicial Police and Forensic Services Training Institute. (For example, in DF:
Program "Center of Attention to Domestic Violence").

-Locatel26:Belongs to the Federal District and offers multiple services to locate people,
vehicle paperwork, and tax payments and so on. Today internet has surpassed the
telephone line, but is still used by many users, especially the "Line Woman." Basic
structures consist of a Director and heads of sections. In other states of the federation
22

http://www.inegi.org.mx, http://www.coneval.gob.mxaddition to measurement of CONEVAL about
multidimensional poverty, see the national survey on dynamics of relationships within households
(ENDIREH) on page INEGI (National Institute of Statistics and Geography.

23

http://www.diputados.gob.mx Organic Law of the Attorney General of the Republic.

24

http://www.ordenjuridico.gob.mxOrganic Law of the Prosecutor´s Office of the Federal District. (Article 2
and 3)
25

In the Deputy in charge of caring of victims of crime, is the Department Specialized Services for Women
Victims
of
Sexual
Offenses
(see
the
regulation
of
the
Organic
Law):
http://www.aldf.gob.mxhttp://www.diputados.gob.mx
26

http://www.locatel.gob.mx (article 203 Internal Regulations of
District) Date of reference July 5, 2012
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there are similar systems. The funds to maintain Locatel derived from the Federal District
government.
56-58-11-11 phone in Mexico City, they have the "Female Line" thatruns Monday
through Friday from 7:00 a.m. to 23:00, Saturdays, Sundays and holidays from 7:00 to
23:00. To provide counseling and free legal advice to women who suffer violence and
discrimination.
-National Commission on Human Rights and Human Rights Commissions in each of
the States of the Federation: attend and investigate complaints of human rights
violations committed by public officials. This includes complaints for violations of
human rights of women; have offices serving daily, 24 hours. (Article 102 of the
Constitution, Organic Law of this National Commission). The structure consists of a
President, 6 Visitor ships which in turn comprises a structure that is comprised of
directorates, for example, the first investigator has a department responsible for protecting
the family; the fourth visitaduria has a department responsible for protecting women in
their equal rights. It also consists of a technical secretariat, a senior officer, five other
Directors and the Directorate General of Monitoring Recommendations and Advisory
Council. N.C.H.R is an autonomous management and budget, with its own assets
assigned to the federal government27. Funds for the operation of the National Commission
and state commissions originate in the annual federal budget items. Issuing
recommendations, not binding on the judiciary or the executive, that not mandatory.
-Integrated System for Integral Family Development28 (D.I.F): is a public body in
each state and municipality as well as in Mexico City, there is a venue to support women,
and generally everything related to the family children education. Abused and
discriminated against women come very often, in severe cases, to settle their conflicts
with the author of these. They have a conciliatory body to resolve such disputes.
6. Successes and bottlenecks and legal framework in practice.
In practice, a violated or discriminated against woman has many instances where to go to
seek protection, even calling Locatel to be guided. If it is a mild and non-criminal

27

Law of National Human Rights Commission, article 75.

28

http://www.dif.gob.mx date of reference July 5 2012
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situation, she can go to the Women's Institute channeled to the appropriate institution,
which almost always is the D.I.F in case of domestic violence or at the Women's Institute
where help is offered, but in most cases they go to the closer Public Ministry to formulate
criminal complaints.
In a criminal case, the solution is the imposition of penalties whether custodial or
supervisory outside prison. In case of violation of the sanction a penalty is applied for the
offense of breach of sanctions.
If the matter is administrative, the solution is the application of a preventive measure in
case of breach by the subject, will be made available to the criminal authority.
Successes:
1. Institutionalization of gender mainstreaming; Mexico has a legal system with concrete
actions to address this phenomenon, this system, in theory, resolves the status of
prevention and fight against violent behavior and discriminatory against women, with
system operators, members whether the executive and the judiciary.
2. Important to stress the inclusion of femicide as a federal and local crime and tougher
laws for trafficking.
3. The executive is bound by law to assign budget allocations to the institutions involved
in the operation of the protection system of the battered and discriminated against
women.
4. The governors, legislators, judges and prosecutors as well as the general population
and particularly the male, have had greater awareness of the importance of respect for
women, but it is still not enough.

5. The perpetrator of the offense, requires psychological treatment, wich is why the
Supreme Court of The Mexican Nation, said the specialized psychological treatment as a
security measure referred to in article 200 of the Penal Code for Federal District, must be
imposed by the trial judge in family violence offenses.

729

The situation of violence and discrimination against women in Mexico.- Dr. Sara Pérez Kasparian

Bottlenecks:
1. there is a high dark figure (unreported crimes and offenses), because women feel
ashamed to report even the most serious cases such as rape and sexual harassment and
distrust of the legal system operators.
2. Often, the women's allegations fail to be resolved later, and during the process, she
repents and gives up, influenced by the culture of "no way" in Spanish is “Ni modo”.
3. There is a low level of effectiveness of the bodies responsible for providing protection
to women, especially the police and prosecuting authorities. Mexico is among the nations
with the highest percentage of impunity: From 1996 to 2000, with 96% of impunity, and
impunity in 2007 increased to 99.76%29.
"The issue of gender violence in public policy discourse is diluted and is not mentioned
directly, is introduced as part of marginality that seeks to eradicate" ...30

4. Establish specialized courts in gender-related crimes.
7. Other issues, issues that you would like to mention.

In my personal opinion, the statistics on murdered women, in its vast majority, did not
specify the gender as a cause.
The country's culture, customs, myths, traditions, means of communication,
socioeconomic factors and behavioral problems and perhaps some disorders of organic
nature, are definitely decisive in violent and discriminatory crime against women.

29

http://www.mexicoevalua.org System of Index s and Indicators in Public Safety. 2011 Security Perception
Index published in http://www.inegi.org.mx
30

http://www.diputados.gob.mxStudy Center for the Advancement of Women and Gender
Equity,2008.Document: Monitoring the National System for Prevention, care, punish and eradicate violence
against women and public policy actions to comply with the general law on access of women to a life without
violence. Date of consultation July 6, 2012
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III. If there is no specialized legal in your country what are the topics covered above,
as in practice?
Mexico has specialized legal framework in this area, therefore this point is not developed
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Meksika’da Kadına Karşı Şiddete ve Ayrımcılığa İlişkin Durum

Dr. Sara Pérez Kasparian1.
Çev.: Araş. Gör. Rahime Erbaş2

I. Meksika’da Kadına Karşı Şiddetin ve Ayrımcılığın Boyutu
Meksika Birleşik Devletleri, 31 tane özgür ve bağımsız eyalet ve bir başkent federal
bölge olmak üzere toplamda 32 tane eyaletten oluşan temsili, demokratik, federal bir
cumhuriyettir. Meksika, kadınların tarihsel olarak daha büyük ya da küçük oranda
erkeklerin aile reisi olmasına izin vererek evlat yetiştirme rolüne sahip olduğu geleneksel
bir ülkedir.

Meksika’da cinsiyete dayalı şiddet, her sınıf ya da sosyal statüdeki kadını eşit biçimde
etkilemektedir ki; bu, uzun süre sessiz kalmış yaygın bir sorundur. Bugün ise her ne kadar
istatistikler gerçek durumu göstermese de bu bir mesele olarak kabul edilmektedir; zira
geleneksel olarak çoğu kadın sessiz kalmakta ve önemli oranda olay bildirilmemektedir.

Büyük ölçüde kabul edilen dini inanç Katoliklik inancıdır; özgürlük, bir insan hakkı
olarak anayasada teminat altına alınmıştır. Toplam nüfus, yüz altmış milyonu
geçmektedir. Cinsiyete göre ise bu nüfusun, yaklaşık % 50,8’inin kadın olmasına karşın
% 49,2’sini erkekler oluşturmaktadır (Yaklaşık olarak 100 kadına karşılık 97 erkek).
Örnek olarak Meksika’nın başkenti Meksiko’nun en son nüfus sayımında (2010 yılında

1

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Profesörü, Anahuac Mexico Norte Üniversitesi Araştırmacısı, I. derece Ulusal
Araştırma Sistemi ve Meksika Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi Üyesi,
2

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
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yapılmıştır) bildirilen nüfus sayısına göre nüfusun 4, 617.297 milyonu kadın, 4, 233.783
milyonu erkektir3.

Kadınlara cinsiyetleri sebebiyle uygulanan ayrımcılığın yanı sıra şiddet tarihsel olarak
uygulanmış ve her ikisi de hâlâ uygulanmaktadır. Bunun tarihi delili, 19534 yılına kadar
kadınların oy kullanamamasıdır. Başkan Adolfo Ruiz Cortines, 17 Ekim 1953 tarihinde bu
hakkı kadınlara tanıyan bir kararname yayınlamıştır. Gündelik yaşamdan bir örnek, yakın
zamana kadar birçok bar (cantinas) kadınların bara girmesine izin vermiyor olması; hatta
bugün bile bunlardan bazılarının, kadınların buralara girmesini uygun görmemesidir.

Jalisco, Tabasco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Mexico City ve Guerrero eyaletleri5,
Meksika’nın aile içi şiddet sebebiyle daha fazla sayıda kadının hayatını kaybettiği
eyaletleridir. Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın en çok bağlantılı nedenleri, kadınları
zayıf kılan ekonomik bağımlılıkta yatmaktadır; kadınlar istismar edilmeyi tercih etmekte;
böylece bunun karşılığında da erkekler onları geçindirmektedir.

Ulusal Kadın Ölümlerine ilişkin Vatandaş Tahkikat Birimi6, 2007-2008 yılları arasında7,
Meksiko nüfusunun her 100,000 kişisinin 4,2’sini, Sinaloa’da 8,3’ünü, Meksika
Eyaletinde 5,3’ünü, Jalisco’da 5,2’sini ve Chihuahua’da 3,0’ını kadın cinayetleri
oluşturmaktadır. İstatistikler, her zaman bu cinayetlerin sebebini açıklamamaktadır;
bunlar bazen kıskançlık ya da ekonomik sebepler veya başkaca bilinmeyen sebeplerdir.

3

I.N.E.G.I., Meksika Ulusal İstatistik, Coğrafya ve Bilişim Enstitüsü, İstişare Tarihi: 4 Temmuz 2012.

4

http://ciudadania-express.com/2008/10/17/la-historia-del-voto-femenino-en-mexico,
Temmuz 2012.

İstişare

Tarihi:

7

5

Cinsiyete dayalı şiddete ilişkin uyarı niteliğindeki indeksler, 2010. Kadına karşı şiddeti engelleme ve
ortadan kaldırmaya yönelik Ulusal Komisyon, Komisyon Yönetim sekreterliği, http://www.segob.org.mx
İstişare Tarihi: 4 Temmuz 2012.
6

The National Citizen´s Observatory on Femicide (OCNF)

7

http://www.maricela-contreras.org/img/docs/intervenciones/2_24NOV_09.pdf
http://www.choike.org/nuevo/informe3482.html (Anropolojist Marcela Lagarde, 1985 ile 2009 yılları
arasında 34,166 kadın ölümlerinin sebebinin sırf kadın olmanın oluşturduğunu ifade etmiştir.
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Ulusal Kadın Enstitüsü, 2003 ile 2006 yılları arasında karşılaştırma yapan istatistik veriler
sunmaktadır. Buna göre, kent ve kırsal alanlarındaki nüfus dâhil olmak üzere en az bir
kez fiziksel, cinsel, ekonomik ya da duygusal bir şiddete maruz kalan kadınların sayısı
2003 yılında 9, 064,458 iken bu sayı 2006 yılında 8,656,871’dir8. Bu düşüş, bu olgunun
kaybolduğu anlamına gelmez; ancak bu olumlu gösterge, önleyici ve bastırıcı tedbirlerin
işe yaradığını gösterir.

Basında9 yayımlanan anketler, her üç kadından ikisinin evde dövüldüğünü; on kadından
birinin de şiddet sonucu bayıldığını; yirmi kadından birinin kesiklere, yirmi kadından
birinin kemik kırılmalarına maruz kaldığını; her kırk kadından birinin hastaneye
kaldırılmak zorunda kaldığını ve şiddete uğramış her üç kadından birinin cinsel ilişki
sırasında ya da sonrasında partneri tarafından yaralandığını; şiddete uğramış her dört
kadından birinin vajinal veya anal bölgede kanamayla, her üç kadından birinin de genital
enfeksiyonla karşılaştığını göstermiştir.

Yaklaşık beş kadından biri (%21.5), partneri tarafından şiddete maruz kalmış; üçünden
biri (%34.5) hayatının bir döneminde partner şiddetine uğramış; her üç kadından ikisi (%
60.4) hayatında bir kez ailesi tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Kentlerde yaşayan
yarım milyon kadın, partnerleri tarafından öldürülmekle tehdit edilmiş; Meksika’da her
üç kadın cinayeti ve intiharından ikisi evde meydana gelmiştir10.

Şiddet ve ayrımcılık olgusu, düşme eğiliminde olmakla birlikte adımlar oldukça yavaştır.
Meksika toplumuna işlemiş olan kültürü ve geleneksel alışkanlıkları değiştirmek zordur.

II. Ülkenizde Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Bakımından Özel
Hukuki Düzenlemeler (Kanunlar, Yönetmelikler) Mevcut mudur?

8

2003 ve 2006 yılları arasında gerçekleştirilen Meksika’da aile içindeki ilişkilere ve dinamiklere ilişkin
ulusal çaplı. Yoklama, INEGI, UNIFEM, FEVIM, CEFEMIN, 3 Ocak 2008.
9

Meksika Gazetesi, El Porvenir, 25 Ocak 2008.

10

Ibid
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Meksika, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesini amaçlayan özel hukuki
düzenlemelere sahiptir; ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
1. Bu çerçevede yer alan tedbirler: (tedbir öngören temel kanunlar)

- Meksika Birleşik Devletleri Anayasası11, diğer kanunların ondan türediği üst normdur.
İlk maddesi insan haklarını, eşitlik, cinsiyete dayalı ayrımcılık yasağı olarak
düzenlemekte; dördüncü maddesi, erkeklerin ve kadınların kanun önünde eşitliğini
teminat altına almakta; 20-C maddesi, mağdur ve suçtan zarar gören kişilerin zararlarının
giderilmesi, tıbbi ve psikolojik gereklilikler de dâhil olmak üzere haklar sunmaktadır.
- Ceza Kanunu: Federal Ceza Kanunu ve Federal Bölgenin Ceza Kanunu da dâhil
olmak üzere otuz bir eyaletin ceza kanunları, insan öldürme, yaralama, cinsel tecavüz,
cinsel taciz, cinsel saldırı suçlarının yanı sıra aile içi şiddet suçunu düzenlemektedir;
yakın zamanda, Haziran 2012 tarihinde, federal düzeyde kadın öldürme suçu da dâhil
olmuştur. Bu suça (60 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç olarak), Temmuz 2011
tarihinden itibaren Federal Bölge Kanunu’nda yer verilmiştir. Kadına karşı şiddet
fiillerine uygulanan cezalar, çoğunlukla cezaevlerinde infaz edilmektedir; aile içi şiddet
suçunun yanı sıra kadın öldürme ve insan öldürme gibi suçların olduğu durumlarda
“uzaklaştırma kararı” olarak bilinen ve Meksika’da “belirli yerlere gitmekten men”
olarak adlandırılan tedbir ve hatta “teknik takip” tedbiri değerlendirilebilir.

-Muhakeme Kanunu: Federal Ceza Muhakemesi ve her eyaletin ve ilin ilgili muhakeme
kanunları, kadına karşı şiddet ve ayrımcılık olaylarında tedbirlerin uygulanması ve takip
edilmesine yönelik organlar ve yetkili merciler öngörmektedir.

İdare Hukuku Mevzuatı, (En çok ilgili olanlar):

* Ulusal Kadın Enstitüsü Kanunu, ortak program ve etkinlikler aracılığı ile kamusal
politikaların cinsiyet bakış açısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında hem zamanlı

11

Anayasa ve aşağıda belirtilen diğer kanunlar için bkz: http://www.diputados.gob.mx
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uygulanması ile ilgili olan meselelere yöneliktir. Ayrıca, bu enstitü, federal düzeyde bir
enstitüdür. (Detaylı bilgi bu raporun 5 numaralı başlığında yer almaktadır.)

* Kadın ve Erkek Eşitliğine Yönelik Genel Düzenlenmeler12- Temel özellikleri; kadın
erkek arasında karşılıklılığın olması, kadın erkek eşitliğine yönelik ulusal bir sistemin,
ulusal bir programın ve somut eylemlerin olması ve bu somut eylemlerin Federal
Eyaletler, Federal Bölge ve Belediyeler tarafından yerine getirilebilmesi için güç
dağılımının yapılmış olmasıdır.
* Genel Toplumsal Gelişme Kanunu13, ayrımcılık yasağı (Cinsiyete dayalı, 3-X
maddesi) da dâhil olmak üzere anayasada teminat altına alınan sosyal hakların
kullanılmasını garanti altına almakta ve adalete erişim, güncel şikâyetler ve benzeri
durumlar için Ulusal ilerleme Sistemi öngörmektedir.
* Yardım Kanunu ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun14: Meksika
Federe Devletlerinden birçoğu bu kanuna sahiptir. ( Federal Bölge, Coahuila, San Luis
Potosi, Chiapas). Bu düzenleme aile içi şiddetin önlenmesine ve yardıma yönelik bir
konsey; 36 saat hapis cezasına dönüştürülebilen mali yaptırımlar uygulayabilecek
uyuşmazlık çözümleri için uzlaştırıcı-hakem öngörmektedir.

* Kadının Şiddetsiz Bir Hayata Erişimi Hakkında Kanun15- Acil durumlarda, ihtiyati
nitelikteki davalarda ya da özel hukuk davalarında korumaya yönelik kararları öngören
önleyici nitelikte bir kanundur ve bu kanun kadına karşı şiddetin16 önlenmesi, tespit
edilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik ulusal bir sistem öngörmektedir. Bu
düzenleme, icra organının17 cinsiyete dayalı şiddete karşı bir sistem oluşturma amacına

12

http://www.diputados.gob.mx

13

Ibid.

14

http://www.equidad.df.gob.mx

15

http://www.aldf.gob.mx

16

http://www.aldf.gob.mx

17

http://www.diputados.gob.mx Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların İlerlemesi Çalışma Merkezi, 2008. Belge:
Kadına karşı şiddeti engellemeye, gözetmeye, cezalandırmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik Ulusal
Komisyon’un ve kadının şiddetsiz bir hayata erişimi hakkında Kanun’a riayet edilmesine yönelik kamusal
eylem planlarının takibi. İstişare Tarihi: 6 Temmuz 2012.
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yönelik bütçe ayırmasını ve ayrıca hukuka riayet etme programlarını gözlemlemek
amacıyla Ulusal İnsan Hakları Komisyonun da dâhil edilmesini zorunlu kılmaktadır.

* Federal İş Kanunu18- Bu kanun, kadının korunması bağlamında iş ilişkilerini
düzenlemekte, kadınların iş imkânına eşit erişim, işten ayrılma, hamilelik dönemindeki ve
çocuk sahibi olan anne olarak kadının haklarının korunmasına yoğunlaşmaktadır.

* NOM 190-SSA1-199919: (“Norma Oficial Mexicana”). Bu düzenleme, Meksika resmi
standardıdır. Sağlık hizmetlerinin aile içi şiddet durumlarında mağdur kadınlara (ve diğer
kişilere) sunulmasını öngörmektedir.

* Göçmenlik Kanunu: Kanun, göçmen kadınların insan haklarının hususi olarak
korunmasını düzenlemektedir. (30., 110., 113., 120. ve 159.maddeleri)

* İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Federal Kanun:
Cinsiyetleri sebebiyle bilhassa kadınların mağdur olduğu insan ticareti suçunu
düzenlemektedir.

-Meksika Tarafından Onaylanan Uluslararası Sözleşmeler (Tüm sözleşmeler,
Anayasanın 133. maddesi gereğince Meksika hukuk sistemine dâhil edilmiştir ve
bağlayıcıdır. Bunlar, Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan
Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi (Belém do Pará Sözleşmesi, OAS),
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)
ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İnsan
Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve
Cezalandırılmasına İlişkin Protokol. (BM Palermo –İtalya – 15 Kasım, 2000).

2. Güvenlik tedbirlerini, cezaları ve idari cezaları uygulamaya yetkili merciiler

18

http://www.diputados.gob.mx

19

http://www.salud.gob.mx
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- Suç işleyen kişilere, ceza ve güvenlik tedbirleri sadece ceza işlerinde yetkili yargı
mercileri, Federal ve yerel düzeydeki ceza mahkemelerinin hakimleri tarafından
uygulanır (Federasyonun Yargı Yetkisine ilişkin Temel Kanun).
- İdari nitelikteki ihlalleri gerçekleştirenlere idari yaptırım uygulamaya ise, idarenin ilgili
mercileri yetkilidir.
3. Tedbirler, izleme
uygulanmaktadır.

(elektronik

takip,

imza

atmaya

gitme)

ne şekilde

-Yürütmenin bir parçası olan İçişleri Bakanlığı’nın, mahkûmiyetin sonucu olan cezaları
infaz etme sorumluluğu mevcuttur. Bakanlık, cezaevlerini yönetir ve kontrol altında tutar.
Federal düzeyde federal cezaevlerini ve kurumları ile her eyaletin ceza infaz kurumlarını
ve yerel cezaevlerini kontrol eden bir sekreterlik bulunmaktadır.
-Adli para cezası, belirli yerlere gitmekten men gibi diğer yaptırımlar, ayrıca idari
merciiler tarafından yerine getirilen uygulamalara ve izlemeye tabidir.
-Hapis cezalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi ve mahkûmların haklarına yönelik bir
ihlal olmaksızın usulüne uygun şekilde riayet edilmesi amacıyla yargı yetkisi dâhilinde
cezanın infaz hâkimi figürü bulunmaktadır. Temel kanunlar ve Ceza Muhakemesi
Kanunu, cezaların yerine getirilmesi ve idari işlemleri yerine getirmeye yetkili kılınmış
merciiler tarafından, mahkûm eğer hak ediyorsa mahkûmun erken tahliye edilmesini
düzenlemektedir).
-Tutuklanan kişilere karşı uygulanan süreç devam ederken elektronik bilezik kullanılması
ve daha sık ve daha düzenli olarak kelepçe kullanılmasına yönelik bir kanun tasarısı
mevcut; ancak henüz onaylanmadı.

4. Tedbir kararlarına aykırılık durumunda öngörülen yaptırımlar şöyledir;
-Eğer denetim merciine tabi olan bir tedbir ihal edilirse, cezadan firar etmeden20 dolayı
mahkum edilebilir. (“Sanığın polisin gözetiminde bakanlığa, tutumlarına ilişkin talep
edilen raporu sunmaması” Madde 158-I-Federal).

20

Çev. Notu: Meksika’da cezaya karşı gelme suçundan (the crime of breach of punishment) bahsedilmektedir.
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-Eğer “belirli yerlere gitme ya da belirli yerlerde yaşama yasağı” ihlal edilirse, bu husus,
yaptırıma karşı gelme suçu21 olarak değerlendirilir. (Madde 158-I-Federal). (Takip eden
iki paragrafta tanımlanan suçlar, oldukça hafif bir yaptırım olan on beş günden doksan
güne kadar kamu hizmetinde çalışma yaptırmınını gerektirir; ancak insan öldürme ya da
kadın öldürme gibi bir suçtan mahkum olan kişi cezasına karşı gelirse, bu ihlalin cezası,
bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır, müstakil bir mahkumiyet niteliğine sahiptir ve
erken tahliye gibi imkanlardan yararlanma hakkı mümkün değildir. (Federal Ceza
Kanunu’nun 158. maddesinin son fıkrası).

- Cezaevinden şiddete başvurmaksızın kaçan mahkumlara ceza verilmez; ancak bu kişiler,
yakalandıklarında cezalara ilişki usuller dikkate alınarak cezalarını çekmeye devam
etmek zorundadırlar ve erken tahliye imkanından yoksun kalırlar. Fakat bu kişiler, kaçma
fiilini şiddet ile ya da toplu olarak gerçekleştirirlerse, “cezaevinden kaçma fiili”,
cezalandırılır. Bunun yanısıra bu kişiler cezalarının geriye kalan kısmnı şartlı tahliye
sınırlamasıyla yerine getirmek zorundadırlar.(Madde 154-Federal)

-İdari merciiler tarafından ceza uygulandığı ve cezanın yerine getirilmediği hallerde,
husus, ceza mahkemelerine taşınabilir, örneğin hukuki anlamda istişare edilebilir.
5. Hangi kurum ve kuruluşlar kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesinden
sorumludur? a) yapısı ve mali kaynakların tanımı, b) görevleri, çalışma biçimleri ve
yer ve zaman bakımında kadınlara erişilebilirlik.
Direktörlük22, Meksika‘da kadına karşı şiddet ve ayrımcılıktan sorumlu olan enstitüler ve
kurumlar ile ilgili olarak bilgi sağlamaktadır ki bu en önemli kısım olarak addedilebilir.
-Ulusal Kadın Enstitüsü23: Federal düzeyde bir kamu kuruluşudur. Cinsiyet eşitliği ile
ilgili ulusal politikaları yürüten, Meksika’nın eyaletlerinde eylemlerde cinsiyet eşitliğinin
kurumsallaştırılması ve merkezileştirilmesi ile tüm Meksikalı kadınların gelişmesini

21

Çev. Notu: Meksika’da yaptırıma karşı gelme suçundan (the crime of breach of sanction) bahsedilmektedir.

22

http://e-mujeres.mine.nu/e-mujeres/conoce-tus-derechos/directorios/directorio-de-instituciones-que-apoyana-la-mujer.html İstişare Tarihi:, 5 Ocak 2012.
23

http://www.inmujeres.gob.mx İstişare Tarihi: 3 Temmuz 2012.
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sağlayacak olan şiddetten ve ayrımcılıktan arınmış bir eşitlik kültürü oluşturan ve kadınerkek arasında fırsat eşitliğini güvence altına alan bir organdır. “Şiddetten uzak, ulusal,
mahremiyete saygılı ve ücretsiz” sloganıyla yılda 24 saat 365 gün hizmet veren, doğrudan
arama ve bedelsiz bir hizmet bulunmaktadır. Yapısı, başkanlık, yönetim kurulu ve teftiş
kurulundan oluşmaktadır. Sosyal Gelişme Bakanlığı24, Eyaletlerdeki ve Federal
Bölgedeki Kadın Kuruluşlarına (toplamda 32 kuruluş) 2006 yılında 32 eyalete eşit şekilde
paylaştırılmak üzere 100 milyon peso25, 2007 yılında 200 milyon peso, bir önceki yılda
olduğu gibi dağıtıldı. 2008 yılında ağırlıklı endekse dayanan toplumsal farka26 göre 200
milyon dağıtıldı ve 2009 yılında 196,8 milyon peso, ağırlıklı endekse dayanan endeks
kümesine ve şiddetin toplumsal geri kalmışlık oranına göre dağıtıldı27. Her eyalette bir
ofisi bulunmakta ve başkentin her eyalette bir temsilcisi bulunmaktadır.
-Savcılık28: (Anayasanın 21. ve 102. maddeleri). Savcı, Federal İçişleri Bakanlığı’nın
sahibi ve başkanıdır. Savcılık, kadına karşı bu kişilerin cinsiyetleri sebebiyle mahkeme
önüne gelen suçlara ilişkin tüm davalar ile değil; yalnızca Federal suçların takibi,
soruşturması ve ceza muhakemesinin gerçekleştirilmesi ile sorumludur.

- Yerel Savcılık: (31 eyalet ve bir Federal Bölge olmak üzere toplamda 32 tane savcılık,
(Meksiko’nun29 her bir delegasyonunda ve eyaletlerin belediyelerinde mevcut savcılık
birimleri ile) gün esasına göre 24 saat boyunca araştırır, soruşturur ve ceza muhakemesi
işlemlerini mahkemede kadına karşı şiddet ile aile içi şiddet davaları ile ilgilenerek yerine
getirir. Mağdurlara bakım, doktor, psikolog ve benzeri imkânları sağlayan uzmanlaşmış
birimlere sahiptir. Savcılığın yapısı, kendi temel kanunlarında düzenlenmiştir. Savacılık,
başsavcı, savcı yardımcıları, direktörler, idari işler dairesi, sayman, müfettiş, adli kolluk

24

http://www.sedesol.gob.mx Eyaletlerde kadın kuruluşlarını destekleme program aracılığı ile kadına karşı
şiddettin engellenmesi amacıyla programlar uygulanması ve yönetilmesi, sınıflandırılmış Federal kaynakların
eyaletlerdeki ve Federal Bölge’deki kadın kuruluşlarına yardımlar olarak ayrılması.
25

http://dof.gob.mx Peso’nun bir Dolar karşısındaki döviz kuru satım miktarı, 13.35 Peso’ya karşılık
gelmektedir. (7 Temmuz 2012).
26

http://www.coneval.gob.mx (Yoksulluğu tüm boyutları ile değerlendiren Ulusal Sosyal Gelişmeler
Değerlendirme Politikası,)
27

http://www.inegi.org.mx, http://www.coneval.gob.mx CONEVAL’nın yoksulluğu çok boyutlu
değerlendirmesinin yanı sıra bkz: aile içindeki ilişkilere ve dinamiklere ilişkin ulusal çaplı. Yoklama,
(ENDIREH), Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitütüsü (INEGI)
28

http://www.diputados.gob.mx Adalet Bakanlığı Temel Kanunu.

29

http://www.ordenjuridico.gob.mx Federal Bölge Savcılığı Temel Kanunu ( Madde 2 ve 3).
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amiri ve adli tıp kurumundan meydana gelmektedir. (Örneğin Federal Bölge’de, “Aile İçi
Şiddete Dikkat Çekme Merkezi” programı mevcuttur.
-Locatel30, Federal Bölgeye aittir ve yerel bölge halkına araç, evrak işleri ve vergi
ödemeleri gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bugün internet, telefon hatlarının önüne
geçmiştir, fakat telefon birçok kişi tarafından bilhassa “kadın hatları” (“Line Woman.")
tarafından hâlâ kullanılmaktadır. Bu kurum, temel olarak bir direktör ve daire
başkanlarından oluşmaktadır. Federasyonun diğer eyaletlerinde de benzer sistemler
bulunmaktadır. Locatel’in bütçesi, Federal Bölge idaresi tarafından karşılanmaktadır. 5658-11-11, Meksiko’da pazartesiden cumaya saat sabah 7.00’den akşam 23.00’a kadar;
cumartesi, Pazar ve tatil günlerinde de saat sabah 7.00’den akşam 23.00’a kadar şiddet
gören ve ayrımcılığa uğrayan kadınlara danışma ve ücretsiz hukuki yardım sağlamak
amacıyla hizmet veren bir “kadın danışma hattıdır ("Female Line")”.
-Federasyonun Her Bir Eyaletinde Yer Alan İnsan Hakları Komisyonu ve Ulusal
İnsan Hakları Komisyonu: Bu komisyon, kamu görevlileri tarafında gerçekleştirilen
insan hakları ihlallerine ilişkin şikâyetlere müdahil olur ve bunları araştırır. Bu şikâyetler
kadınlara yönelik insan haklarının ihlallerini de kapsar ve bu kurum 24 saat hizmet sunar
(Anayasanın 102. maddesi ve Ulusal Komisyonun temel mevzuatı). Komisyon yapısı, bir
başkan, dönüşümlü olarak müdürlükleri oluşturan 6 kişiden oluşur. Örneğin birinci
müdür, ailenin korunmasından sorumlu bir daireye sahiptir; dördüncüsü, kadının eşit
hakları temelinde korunmasından sorumlu bir daireye sahiptir. Komisyon ayrıca, teknik
bir sekreterlik, kıdemli bir memur, başkaca beş müdüre ve tavsiye ve danışma izleme
genel müdürlüğüne sahiptir. Komisyon, özerk bir yapıya ve faaliyetleri için federal
yönetimin bütçesine bağlı kendi değerlerine sahip bütçeye sahiptir31. Federal
komisyonlar, yıllık federal bütçeden gelir alır. Komisyonun tavsiye kararları, ne yargıyı
ne de yürütmeyi bağlar; bunlara uyulması zorunlu değildir.
-Ailenin tümünün gelişmesi için bütünleştirilmiş sistem32 (D.I.F), Meksiko’nun yanı
sıra her eyalette ve ilde bulunan bir kamu kurumudur. Kadınları desteklemek ve genel
olarak aile ile ilgili her konuda (çocuğun eğitimi gibi) destek sağlamak amacıyla ortak bir
buluşma noktası bulunmaktadır. Şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar çok sık
30

http://www.locatel.gob.mx (Federal Bölge Kamu İdaresi İçtüzüğü 203. maddesi) Erişim Tarihi: 5 Temmuz
2012
31

Ulusal İnsan Hakları Komisyon Kanunu madde 75.

32

http://www.dif.gob.mx Erişim Tarihi: 5 Temmuz 2012.
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burayı ziyaret etmektedir. Birçok olayda uyuşmazlıklar, olayın tarafları ile çözülmektedir.
Kurum, bu tür problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla uzlaştırıcı bir organa sahiptir.

6. Uygulamada kanuni çerçevede söz konusu olan başarılar ve engeller

-Uygulamada hakkı ihlal edilen ya da ayrımcılığa tabi tutulan kadının, yardım talep
etmesi için birçok imkân söz konusudur. Hatta Locatel’i araması bile tavsiye
edilmektedir. Şayet durum, hafif ve cezai nitelikte olmayan bir durum ise, kadınlar Kadın
Enstitüsü’ne gidebilir. Burası aile içi şiddet durumlarında genellikle D.I.F ya da Kadın
Enstitüsü’nde yardımın sunulduğu yerler olmaktadır; ancak olayların çoğunda kadınlar,
şikâyetçi olmak için en yakın İçişleri Bakanlığı birimine gitmektedirler.
- Bir ceza davasında çözüm, cezaların gözetim altında cezaevinde ya da denetim altında
dışarıda tatbikidir. Yaptırımların yerine getirilmemesi halinde ceza verilmektedir.

-Eğer mesele, idari nitelikte ise çözüm, önleyici tedbirlerin uygulanmasıdır; bunların
uygulanmaması durumunda konu, ceza mahkemelerine intikal eder.
Başarılar:
1. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsallaştırılması: Meksika, bu olguyu işaret eden
somut eylemlere sahip bir hukuk sistemine sahiptir: Bu sistem, teoride, şiddet içeren
davranışların ve kadınlara yapılan ayrımcılıkların önlenmesi ve bunlarla savaşılması hali
için sistemin aktörleri, yürütmenin ve yargının mensupları ile çözüme kavuşturur.
2. Federal ve yerel suç olarak kadın öldürmenin kaçakçılıktan daha çetin bir hüküm
olduğunun vurgulanması önemlidir.
3. Yürütme, kanun tarafından istismar edilen ve ayrımcılığa tabi tutulan kadınların
korunmasına ilişkin sisteme dâhil olan kuruluşlara bütçe ayırmak zorunda kılınmıştır.
4. Nüfusun geneli ve başta erkekler olmak üzere valiler, milletvekilleri, hâkimler ve
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savcılar, kadınlara saygının öneminin daha fazla farkındalar; ancak bu yinede yeterli
değildir.

5. Suçun failinin, psikolojik tedaviye tabi tutulması gerekir. Meksika Ulusunun Yüksek
Mahkemesi, hususi bir psikolojik tedaviye başvurulmasının Federal Bölge Ceza
Kanunu’nun 200. maddesinde bir güvenlik tedbiri olarak öngörüldüğü üzere aile içi
şiddet olaylarında yargılama sırasında uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir.

Engeller:

1. Kadınlar, çok ağır suçları bile cinsel saldırı, cinsel taciz gibi bildirmekten utandıkları
ve adaleti yerine getiren kişilere güvenmedikleri için oldukça koyu bir şablon söz
konusudur ( Bildirilmeyen suçlar).
2. Sıklıkla, kadınların şikâyetleri çözümsüz kalmakta ve süreç boyunca kadınlar “böyle
şey olur mu” İspanyolca “Ni modo” şeklindeki kültürel anlayıştan etkilenerek
şikâyetlerinden pişman olmakta ve şikâyetlerini ger almaktadırlar.
3. Kadınlara koruma sağlayacak kurumların bilhassa kolluk ve kovuşturma makamları
olmak üzere çok düşük bir etkinliği söz konusudur. Meksika, diğer millerler arasında
suçluların en fazla cezasız kaldığı ülkedir. 1996 - 2000 yılları arasında % 96 olan bu
oran; 2007 yılından % 99.76’ya yükselmiştir33.
“Kamu politikası söylemlerinde cinsiyete dayanan ayrımcılık meselesi, azalmış ve
doğrudan dile getirilmemektedir; ortadan kaldırılmayı arayan aykırılığın bir parçası
olarak takdim edilmektedir”… 34
4. Cinsiyete dayanan suçlar bakımından uzmanlaşmış mahkemelerin kurulması

33

http://www.mexicoevalua.org İndeks Sistemi ve Kamu Güveliği Göstergeleri. Güvenlik Algılaması İndeksi
yayınlanmıştır. Bkz: http://www.inegi.org.mx
34

http://www.diputados.gob. Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların İlerlemesi Çalışma Merkezi , 2008. Belge:
Kadına karşı şiddeti engellemeye, gözetmeye, cezalandırmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik Ulusal
Komisyon’un ve kadının şiddetsiz bir hayata erişimi hakkında Kanun’a riayet edilmesine yönelik kamusal
eylem planlarının takibi. İstişare Tarihi: 6 Temmuz 2012.
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7. Dile getirmek istediğiniz diğer hususlar.

Benim şahsi kanaatim, öldürülmüş kadınlara ilişin istatistiklerin büyük çoğunluğunda
ölüm nedenin spesifik olarak cinsiyet olduğunu göstermediği yönündedir.

Ülkelerin kültürü, adetleri, efsaneleri, gelenekleri, iletişim şekilleri, sosyo-ekonomik
etkenleri ve davranışsal problemleri ve belki kültürün doğuştan gelen yapısındaki
hastalıklar, mutlak surette kadına karşı şiddet içeren suçlar ile ayrımcılık suçunun
işlenmesinde belirleyicidir.

III. Şayet özel bir kanun yoksa yukarıdaki hususlarda uygulama nasıldır?

Meksika, bu alanda hususi bir mevzuata sahiptir; bu nedenle bu husus, Meksika’da
gelişmemiştir.
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Country Reports of The Netherlands

Lily Sprangers

In the GAP Index, The Netherlands is positioned on the 15th place (out of 135 countries).
Although Dutch women enjoy at least theoretically the same rights as men, their average
income is still 18% lower than that of their male counterparts (globally the average being
16%). Labor participation being 64%, relatively high, but with 75% of all Dutch working
a part-time, the number of women and especially mothers with young children able to
support their family (f.i. after a divorce) (economic independence) is down to 49% as
compared to 70% among men. Only 15% of working women are the sole provider in their
family. 87% of all women enjoy some sort of independent income. The percentage of
economically independent women is highest among the age group 24-30, going down
steadily with the birth of the second and third child.
Officially all discrimination, socially, economically and politically is banned, with the
exception of one conservative, religious political party, that still excludes women as
candidates for elective offices, despite a number of court cases being held against them.
Freedom of religion is the argument for maintaining this exceptional position.
Discrimination is considered a crime, according to Article 1 of the Dutch Constitution.
Further measures against discrimination are laid down in the Penal and Civic laws. A
body of laws (Penal and Civic) is effective to see that women who are subject to
discrimination or abuse can individually and/or collectively assert their rights. The
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Netherlands furthermore is bound by international treaties (i.a. the Civil and Political
Rights Treaty and the Convention of the Elimination of Discrimination of Women.
More significantly, the Dutch Equal Treatment Commission, an independent organisation
that was established in 1994, promotes and monitors compliance with these laws. The
Commission also gives advice and information about the standards that apply and
oversees all procedures. It advices all ministries (on request and on its own initiative).

A large number of NGO’s (partly sponsored by the state) is active on the promotion of
anti-discriminatory measurements, protection of women’s right etc. A rising number of
websites provides fast access to information, procedures and legal assistance.
Overall policy of women’s right and the position of women in society falls under the
authority of the Ministry of Education, Culture and Science. The separate State Secretary
(deputy minister) for Emancipation (existing since 1977) was seen as superfluous by the
present government.
Sexual abuse or violence is an experience 20% of all Dutch women have at least once
reported to the police, although a recent research pointed out that 39% of all female
respondents admitted to have been subject to some sort of sexual harassment. 90% of the
reported victims of sexual and/or domestic violence is female. A number of laws enables
women to report domestic violence, perpetrators of domestic violence can be forced to
move out from the family home and far stretching anti-stalk laws are in place. Despite
these, the number of women succumbing to domestic violence is estimated to be a high as
20 per annum (against 10 men p.a.).
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Hollanda, GAP endeksine göre 135 ülke arasında 15. sırada yer almaktadır. Hollandalı
kadınlar en azından teorik olarak erkeklerle aynı haklara sahip olsalar bile ortalama
gelirleri erkeklere göre %18 daha düşüktür (dünyada bu oran ortalama 16%’dır).
İşgücüne katılım oranı %64 ile görece yüksek olmakta fakat tüm Hollandalıların
%75’inin yarı-zamanlı çalıştığı düşünüldüğünde, kadınların birçoğu ve özellikle de
ailelerini (örn., boşanmadan sonra) destekleyebilen küçük çocuklara sahip (ekonomik
bağımsızlığı olan) anneler %49 iken bu sayı erkeklerde %70’dir. Çalışan kadınların
sadece %15’i ailenin tek geçim sağlayıcısıdır. Tüm kadınların %87’si bir tür bağımsız
gelire sahiptir. Ekonomik bakımdan bağımsız olan kadınların oranı 24-30 yaş grubunda
en yüksek iken, bu oran ikinci ve üçüncü çocuğun doğumuna paralel olarak azalmaktadır.
Resmi olarak sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda tüm ayrımcılıklar, kendisine karşı
birçok dava açılmasına rağmen kadınları seçimle işbaşına gelinen görevlerden dışlayan
muhafazakâr, dinci bir politik parti dışında yasaklanmıştır. Bu istisnai durumun din
özgürlüğü nedeniyle sürdürüldüğü iddia edilmektedir. Hollanda Anayasası’nın 1.
maddesine göre ayrımcılık bir suç olarak kabul edilmektedir. Ayrımcılığa karşı ayrıntılı
diğer önlemler Ceza Kanunu ve Medeni Kanun’da yer almaktadır. Mevzuat hükümleri
(Ceza Kanunu ve Medeni Kanun) ayrımcılık veya saldırıya maruz kalan kadınların
bireysel ve/veya kollektif olarak haklarını savunabileceğini kabul etmektedir. Ayrıca
Hollanda, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalarla bağlıdır.
1

Hollanda Türkiye Enstitüsü
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Daha önemlisi 1994’te kurulan bağımsız bir örgüt olan Hollanda Eşit Muamele
Komisyonu, bu kanunların sözleşmelere uyumluluğunu düzenlemekte ve
denetlemektedir. Komisyon aynı zamanda tüm usul işlemlerine uygulanan ve denetlenen
standartlar hakkında tavsiye ve bilgi verir. Tüm Bakanlıklara talep üzerine veya kendi
inisiyatifiyle tavsiyelerde bulunur.
Birçok hükümet dışı (kısmen devletçe desteklenen) örgüt, kadın haklarının korunması ve
ayrımcılığa karşı önlemler alınmasında rol oynamaktadır. Gün geçtikçe artan sayıda
birçok web sitesi kanun yolları ve hukuki danışmanlık gibi bilgilere hızlı erişim
sağlamaktadır.
Kadın hakları ve toplumda kadının yeri ile ilgili genel politikalar Eğitim Kültür ve Bilim
Bakanlığı’nın yetkisi altındadır. 1977’den beri var olan Özgürlük Devlet Sekreteri (bakan
yardımcısı) mevcut hükümet tarafından gereksiz olarak görülmekteydi.
Yakın zamanda yapılan bir araştırmada kadınların %39’u cinsel tacize uğradıklarını
belirtmesine rağmen, cinsel eziyet veya şiddete uğradıklarını polise bildiren Hollandalı
kadınların oranı %20’dir. Cinsel ve/veya aile içi şiddetin bilinen mağdurlarının %90’ı
kadındır. Birçok yasa kadınların aile içi şiddeti bildirmelerine olanak tanımaktadır. Aile
içi şiddetin failleri ortak konuttan çıkarılmaya zorlanabildiği gibi daha ileri önlemler
alınmasını sağlayan yasalar da mevcuttur. Bütün bunlara rağmen aile içi şiddete boyun
eğen kadınların sayısının yılda 20(10 erkeğe karşı) olarak arttığı tahmin edilmektedir.
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1. Statistical and criminological framework
Sexual violence against women is a very widespread crime in Italy, according to the latest
gatherings on statistical data made by the national institute of statistics in 2004 and 2006,
which show that:
-

-

7 million women (between 16 and 70 years old) have been victim of physical or
sexual violence (31,9% of the population, 23,7 % considering sexual violence
only);
violent offences (both physical and sexual) are often committed by husbands and
partners;
in the great majority of cases, women don’t denounce the offender, in particulars
if he’s the husband or the partner.

The Italian criminologists have traditionally deemed sexual violence against women as an
expression of the ancient patriarchal society and of its perception of the leading role of
the men in sexual relationships. On the contrary, some authors consider the phenomenon
linked to an increasing fear of men up against the recent evolutions in the society and, in
particular, as a reaction to women’s emancipation (which should explain its proliferation
in the north of Italy more than in the more traditionalist southern society).

2. Protection of women in the criminal code of 1930 and after the Constitution
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The Italian criminal code of 1930 was characterized by a different treatment of women
in comparison with men which was observable in some “sexual-oriented” offences (such
as concubinage and adultery) but also in apparently “neutral” offences, which actually
expressed the patriarchal society and a protection of women subordinate to the protection
of family and legitimate reproduction (e.g. the penalty for homicide of the wife justified
by the protection of the “honour” of the family in case of infidelity was noticeably
reduced).
With the Constitution of 1948 and the evolutions in the social context, these
inequalities were either declared unconstitutional or repealed by the legislator because of
their incompatibility with the principles of parity between men and women and husbands
and wives.

3. The reform of sexual offences of 1996: law in the books and law in action.
With the reform of sexual offences of 1996, sexual violence against women is finally
considered as a crime against the human person and no more as a crime against public
interests; in particular, all offences previously regulated in the section of the criminal
code relating to the “crimes against public morality” were moved in the section
concerning the “crimes against the individual”. This change expressed the affirmation of
“sexual freedom” (positive and negative) as a new fundamental right which must be
protected autonomously (and not “mediately”) by criminal law.
From the point of view of the statutory description of the offence, the main changes
are represented by the unification of the two concepts of “sexual violence” and “violent
libidinous act” (that is violence without penetration) in the generic notion of “sexual act”,
punished if committed without the consent of the victim. This process shows the intention
of the legislator to protect sexual freedom regardless of the part of the body involved and
to avoid humiliating investigations on the victim aimed to ascertain the specific courses
of the violence (so-called “second victimisation”).
This aim, however, has not been completely fulfilled if we consider that the new
notion of “sexual, act” in its (not so established) interpretation in the case-law, is so wide
to be reportable to conducts which have very different disvalues, so that a reconstruction
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of the concrete courses of the action in the criminal procedure is nevertheless necessary in
order to graduate the penalty.
On the other hand, the criminal code still describes sexual violence as “violent
conduct” instead of focusing exclusively on the “dissent” of the victim, with a solution
which seems to demand to the victim a demonstration of her physical resilience (which is
anachronistic and against the case-law of the European Court of Human Rights) but
substantially ignored in the case-law, where any sexual act against the will of the victim
(e.g. the “common” sudden arse pat) has been deemed “violent”.
Another important feature concerns the necessity of a victim’s report to the police: in
particular, the legislator decided to maintain this requirement, but accorded a longer term
(6 months instead of general term of 3 months) and provided the impossibility for the
victim to revoke the report (in order to avoid her exposure to threats).

4. The introduction of the crime of stalking in 2009
Even the introduction in 2009 of the crime of stalking was due to a mounting pressure
of the public opinion and to the intention of the legislator to provide a higher protection
of women against an increasing criminal phenomenon. Considering also that the majority
of episodes of stalking happen in a relational context (e.g. ex partners or husbands), the
reform represents another step in the affirmation of the prevalence of the protection of
women in an individualistic perspective (e.g. even against the husband).
The main problems arising from the reform concern the statutory formulation of the
offence provided for by art. 612 bis of the criminal code, whose description is focused on
the results of the conduct rather than on the conduct of stalking itself. The most important
negative consequences of the legislator’s choice are: a) a vague formulation of these
results (e.g. “change of victim’s habits”); b) potential problems of assessment in the
criminal procedure; c) an excessive role of the victim’s personality in the application of
the offence.
An interesting feature of the reform, on the other hand, concerns the possibility for the
administrative authority to give an oral warning to the stalker, which may have
consequences on the penalty imposed if he persists in his behaviour. In spite of some
issues regarding its regulation (e.g. it’s not even necessary for the administrative authority
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to hear the stalker’s version of events), this procedure seems to entail an effective
prevention, also avoiding the recourse to criminal procedure in the less serious cases.

5. The compensatory measures between National and supranational system

Considering that the compensation of damages regulated by the civil code has never
been an effective remedy, an important place in this field has the recent the directive
2004/80/CE (especially art. 12) which asks to the member States of the European Union
to provide for a public compensation system for the victims of intentional and violent
crimes.
Since Italy has not yet fulfilled this obligation, it’s important to notice that, in a recent
judgment, the Court of Appeal of Turin has recognized the direct effect of the directive
and consequently the right to a public compensation for the victim of a serious episode of
sexual violence. Although the judgment can be criticized under certain points of view (the
effective field of application of the directive and its actual precision about the nature of
the compensation), it’s clear that this solution is aimed to assure the “effective fulfilment”
of the obligations arising out of the EU law and may represent a sort of unexpected
“price” of the securitarian policies.
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1. İstatistiksel ve Kriminolojik Çerçeve
Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yapılan en son istatistiksel verilere göre 2004 ve 2006
yıllarında İtalya’da kadına karşı cinsel şiddet oldukça yaygın bir suçtur. Veriler
göstermektedir ki;
-

-

7 milyon kadın (16 ve 70 yaş aralığında) fiziksel ve cinsel şiddetin mağduru
olmuşlardır (Bu rakam nüfusun %31,9’una denk gelmektedir ve bunların
%23,7’si sadece cinsel şiddete maruz kalmışlardır);
Şiddet suçları (hem fiziksel hem de cinsel) genellikle eşler ve partnerler
tarafından işlenmektedir;
Olayların büyük çoğunluğunda, özellikle fail eş veya partner ise, kadınlar faili
ihbar etmemektedirler.

İtalyan kriminologlar geleneksel olarak, kadına karşı şiddeti antik ataerkil toplumun ve
onun kadın erkek ilişkilerinde erkeklerin öncü bir rol oynadıkları algısının bir ifadesi
olarak görmektedirler. Buna karşılık, bazı yazarlar bu durumun, özellikle kadınların gün
geçtikçe her açıdan bağımsız hale gelmesine bir tepki olarak, son zamanlarda toplumda
meydana gelen gelişimlere karşı erkeklerin artan korkularıyla ilişkili olduğunu
düşünmektedirler (Kadına karşı şiddetin daha geleneksel bir yapıya sahip olan güney
toplumundan ziyade Kuzey İtalya’daki yaygınlığını açıklayan görüş).

1
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2. 1930 Ceza Kanunu’nda ve Anayasa’dan Sonra Kadınların Korunması
1930 İtalyan Ceza Kanunu “cinsiyete dayalı” bazı suçlarda (evlilik dışı birlikte
yaşama ve zina gibi) gözle görülür bir biçimde erkeklere nazaran kadınlara farklı bir
yaklaşım göstermekteydi. Bununla birlikte görünürde “nötr” olup gerçekte ise açık bir
biçimde ataerkil toplumu ve kadınların korunmasının ailenin korunmasına göre daha az
önemli olduğunu vurgulayan ve bunun çoğalmasını meşru kılan diğer suçlar da yer
almaktaydı (örneğin evli bir kadının eşini aldatması durumunda ailenin onurunun
korunmasını sağlamak için öldürülmesinin cezası belirgin bir derecede indiriliyordu).
1948 Anayasası ve toplumsal çaptaki gelişmelerle birlikte, bu eşitsizlikler ya
anayasaya aykırı kabul edilmiş ya da kadınlar ve erkekler ile karılar ve kocalar arasındaki
eşitlik ilkesiyle uyumsuzluğu nedeniyle yasa koyucu tarafından iptal edilmiştir.

3. 1996 Cinsel Suçlar Reformu: Teorideki ve Uygulamadaki Hukuk
1996 yılında yapılan cinsel suçlar reformuyla birlikte kadına karşı cinsel şiddet
nihayet kamu yararına karşı bir suç olarak değil, insanın kişiliğine karşı bir suç olarak
görülmeye başlandı. Özellikle daha önce “genel ahlaka karşı suçlar” ile ilgili ceza kanunu
bölümünde düzenlenen tüm suçlar “kişilere karşı suçlar” bölümüne taşındı. Bu değişim,
“cinsel özgürlüğün” (pozitif ve negatif) ceza hukuku tarafından dolaylı olarak değil
kendiliğinden korunması gereken yeni bir temel hak olarak onaylandığını vurgulamıştır.
Suçun kanuni tanımı bakımından, asıl değişiklikler “cinsel şiddet” ve “şehevi şiddet
eylemi” (yani içe girme içermeyen şiddet) kavramlarının “cinsel davranış” genel kavramı
altında birleşmesiyle kendini gösterir ki, bu “cinsel davranışlar” mağdurun rızası
olmaksızın gerçekleşirse cezalandırılır. Bu yöntem kanun koyucunun vücudun bir
bölümünü kapsamasına bakılmaksızın cinsel özgürlüğü koruma ve şiddetin özel bir
şeklini ortaya çıkarma amacında olan, mağdur üzerinde küçük düşürücü soruşturma
amaçlı muamelelerin (“ikinci mağduriyet” olarak adlandırılmakta) yapılmasını önleme
niyetini gösterir.
Bu amaç, yeni “cinsel davranış” kavramının içtihatlardaki yorumunu
düşündüğümüzde her ne kadar tam olarak gerçekleşmiş olmasa da, çok farklı
değersizliklere sahip davranışların rapor edilebilmesinde oldukça kapsamlıdır, böylece
ceza muhakemesindeki hareketin somut hedefinin yeniden oluşturulması cezanın
verilmesi için buna rağmen gerekli olacaktır.
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Diğer bir taraftan ceza kanunu hâlâ mağdurdan fiziksel direncinin bir göstergesini
talep eder gözüken bir çözümle ve fakat büyük ölçüde içtihatlarda bunu yok sayarak,
cinsel şiddeti özellikle mağdurun “ihtilafına” odaklanmak yerine “şiddet eylemi” olarak
tanımlamaktadır (eski ve AİHM’in içtihatlarına karşı olan). Mağdurun iradesine karşı her
türlü cinsel davranış “şiddet” olarak görülmektedir (örneğin aniden cinsel bir bölgeye
dokunmak gibi).
Bir diğer önemli özellik mağdurun polise bildirim gerekliliği ile ilgilidir: özellikle
kanun koyucu bu gerekliliği sürdürmeye karar vermiştir, fakat daha uzun bir bildirim
süresi (3 ay olan genel süre yerine 6 ay) öngörmüştür ve mağdurun bildirimi (tehditlere
maruz kalmasını önlemek amacıyla) geri almasını olanaksız hale getirmiştir.

4. 2009 Takip (Stalking) Suçunun Getirilmesi
Takip suçunun 2009’da getirilmesi kamuoyunun artan baskısı ve kanun koyucunun
artan suç olaylarına karşı kadınların daha çok korunmasını sağlamak niyetinden
kaynaklanmaktaydı.
Takip olaylarının büyük çoğunluğunun ilişki içerisinde (eski partner ya da eski eş gibi)
olduğu düşünüldüğünde reform bireysel perspektiften kadınların korunmasının
yaygınlaştırılmasında bir diğer önemli adımı temsil etmektedir (örneğin eşe karşı olsa
bile).
Reformdan kaynaklanan asıl problemler Ceza Kanunu’nun 612 ve devamı
maddelerinde yer alan ve tanımı takip fiili yerine fiilin sonuçlarına odaklanan suçun
kanuni düzenlemesiyle ilgiliydi. Kanun koyucunun seçiminin en önemli olumsuz
sonuçları şunlardı:
a) bu sonuçların anlaşılmaz bir formülasyonu (örneğin, “mağdurun davranışlarındaki
değişiklik”);
b) ceza muhakemesinde potansiyel değerlendirme problemleri;
c) suçun oluşumunda mağdurun kişiliğinin gereğinden fazla rol oynaması.
Diğer bir taraftan reformun ilginç bir özelliği idari otoriteye tacizcinin davranışında
ısrar etmesi durumunda ceza verme ile sonuçlanabilen tacizciye sözlü bir uyarı yapma
imkânı verme ile ilgilidir.
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Düzenleme ile ilgili bazı hususlara rağmen (örneğin idari otoritenin olayları tacizcinin
gözünden dinlemesine gerek olmadığı), bu yöntem etkili bir önlem sağlamakta ve aynı
zamanda daha az önemli durumlarda ceza muhakemesine başvurulmasını
engellemektedir.

5. Ulusal ve Ulusalüstü Sistem Arasında Tazmin Edici Önlemler
Medeni Kanun tarafından düzenlenen zararların tazmin edilişinin hiçbir zaman etkili
bir giderim yöntemi olmadığı kabul edilerek, Avrupa Birliği üye devletlerinden kasten ve
şiddet içeren suçların mağdurları için kamusal bir tazmin sistemi oluşturmasını talep eden
2004/80/CE adlı direktif (özellikle madde 12) bu alanda önemli bir yer tutmaktadır.
İtalya bu yükümlülüğü tam olarak yerine getirmediğinden dolayı, şunu önemle ifade
etmek gerekir ki, Turin Temyiz Mahkemesi son zamanlarda yapılan bir yargılamada
Avrupa Birliği direktifinin doğrudan uygulanmasını ve sonuç olarak önemli bir cinsel
şiddet olayının mağduru için kamu tazminatı alma hakkını kabul etmiştir. Bu yargılama
bazı açılardan eleştirilse de (direktifin uygulanma alanı ve tazminatın gerçek değeri gibi)
açıktır ki bu çözüm Avrupa Birliği hukukundan doğan yükümlülüklerin “etkili icrasını”
güvence altına almayı amaçlar ve güvenlik politikalarının bir çeşit beklenmedik bedelini
temsil eder.

758

TEBLİĞLER

759

760

"The Transformation of the Elements of the Crime of Rape and the Procedural
Protections of Rape Victims in the U.S. as Result of the Feminist Inspired Reform
Movement”
by
Stephen C. Thaman
Professor of Law, Saint Louis University, USA

INTRODUCTION
The rape laws, more than perhaps any other serious crime, have reflected the
attitudes of patriarchal, male-dominated society, by treating women, simultaneously as
(1) non-autonomous property of their parents or husbands, with no independent control
over their own bodies, who need the protection of the law; and as (2) dishonest, conniving
people who will use their bodies to inflame the passions of men for the basest of reasons.
The rape laws in many of their most criticized aspects, were only understandable
in the context of other laws, also reflecting male ownership of female sexuality, which
had, by and large, disappeared before the rape law reform movement began in earnest in
the 1970’s. These were the laws that made fornication (sex between unmarried people)
and adultery (sex between a married person and someone not his or her spouse) felonies,
i.e., potentially capital offenses in past centuries.
Rape, which was traditionally limited to the “carnal knowledge of a woman
forcibly and against her will” (Blackstone, 1769), was not only itself a capital felony, but
it was the only defense for a woman who had been caught engaged in sexual intercourse
with a man who was not her husband, to the felony and at one time capital charges of
fornication or adultery. Women had a great incentive to “cry rape” in such situations to
save their own life, liberty or honor.
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This situation inured especially in situations which were not discovered in flagrante and
were not manifestly indicative of a stranger-upon-stranger attack using violence or
threats. In all customary law, a person who would apprehend a person committing rape in
flagrante would be entitled to kill him on the spot to prevent the consummation or
continuation of the felony. If a husband were to suddenly come upon his wife in the act
of sexual intercourse with another without there being any indicia of forcible rape, the
law also traditionally showed great lenience, by reducing what would otherwise be capital
murder to voluntary manslaughter for "When a man is taken in adultery with another
man's wife, if the husband shall stab the adulterer, or knock out his brains, that is bare
manslaughter: for jealousy is the rage of a man, and adultery is the highest invasion of
property...” (Mawgridge, UK-1707).
Once fornication and adultery gradually disappeared from the criminal law, and
sexual practices were more and more freed from the religious beliefs that sex should only
take place within the confines of marriage, yet rape remained a serious felony, punishable
by death in some states and very long prison sentences in others, the traditional definition
of rape, requiring either the use of force, or threats of death or great bodily injury, and the
requirement that the woman resist to “the utmost” (a requirement that used to be
necessary to show that an act of sexual intercourse was “rape” and not fornication or
adultery), remained in place. So did rules that required corroboration of the complaining
witness’s testimony, required that her complaint of rape be freshly made after the alleged
crime, and also allowed the defendant to introduce evidence of prior sexual conduct to
impeach the chastity of the complaining witness, and lead the jury to draw the inference,
that if the complaining witness had consented to have sex with others who with whom she
was not married, she may have done so in the instant case as well.
In their landmark study, The American Jury, Kalven and Zeisel in the 1960’s had
found that juries returned verdicts of not guilty in rape cases more than in any other type
of case and that they were usually more lenient, than the professional judge would have
been. Women were reluctant to report rapes, because they abhorred the ideal of having to
testify in court and be subject to cross-examination about their entire sex lives, or even
subject to psychiatric examinations at the behest of the defense to determine whether their
complaints were the products of fantasy or reality.
Led by feminists, the rape laws have undergone a gradual but radical reformation.
The requirement of resistance has virtually been abolished, as have the evidentiary rules
requiring corroboration of the complaining witness and a fresh complaint, the rules
allowing broad impeachment of the complaining witness (this as a result of what are
known as “rape shield” laws), and the instructions to the jury that emphasize how easy a
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charge of rape is made and how difficult it is to defend against it. The requirements that
the prosecutor prove force or threat of force have been greatly undermined in many
jurisdictions, as has the ability of the defendant to assert a “reasonable belief of consent”.
The punishments have also skyrocketed, and preventive detention laws allow perpetual
confinement of so-called “sexual predators” and the life-time registration of those who
manage to escape incarceration on probation, parole, or after having completed their
sentences.

THE REQUIREMENT OF CORROBORATION
Sir Matthew Hale famously wrote, that a charge of rape is “easily to be made and
hard to be proved, and harder to be defended by the party accused, tho never so
innocent.” The great evidence scholar, John Henry Wigmore, asserted in his influential
treatise, Evidence in Trials at Common Law, that women’s “psychic complexes are
multifarious, distorted by inherent defects, partly by diseased derangements or abnormal
instincts, partly by bad social environment, partly by temporary physiological or
emotional conditions,” all of which caused the “contriving false charges of sexual
offenses by men.” Wigmore counselled: “No judge should ever let a sex-offence charge
go to the jury, unless the female complainant's social history and mental makeup have
been examined and testified to by a qualified physician.”
Even the authors of the Model Penal Code, which led to the reform of the
general principles of criminal law in a great majority of the states, was published in 1962
and were not yet able to understand how rape law dehumanized women, still required that
the complaining witness’s testimony be corroborated in rape cases, and only in rape
cases, because of “the difficulty of determining the truth with respect to alleged sexual
activities carried out in private.” It also suggested that the “jury shall be instructed to
evaluate the testimony of a victim or complaining witness with special care in view of the
emotional involvement of the witness . . . .”
Today, all states have abolished this rule, and only Texas requires corroboration,
but only in cases that are reported more than a year after the alleged rape (Klein, 986-87).
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REQUIREMENT OF RESISTANCE
Only Louisiana still follows the old requirement that the victim “resist to the
utmost” but only when aggravated rape is charged. As the Supreme Court of Wisconsin
stated in 1906: “[T]here must be the most vehement exercise of every physical means or
faculty within the woman's power to resist the penetration of her person, and this must be
shown to persist until the offense is consummated.” In the opinion of the Mississippi
Supreme Court: “a mere tactical surrender in the face of an assumed superior physical
force is not enough. Where the penalty for the defendant may be supreme, so must
resistance be unto the uttermost.” (cited in Klein, 987).
New York used to require “earnest resistence” but this is still found in the law of
Alabama and West Virginia. California used to require, for proof of rape, that the woman
resist but her “resistance be overcome by force.” Missouri still requires the prosecutor
prove “force that overcomes reasonable resistance”. “Reasonable resistance” in the
words of the Oregon Supreme Court meant resistance “by more than mere words. Her
resistance must be reasonably proportionate to her strength and her opportunities.” (Klein,
988)
In 1975, the state of Michigan enacted rape reform legislation that formed the
basis for statutory changes in many states; the statute eliminated any requirement of
physical resistance. New York State's current rape statute is typical of many present day
states in its defining of the requisite “forcible compulsion” as encompassing either the use
of actual force or the implied or express threat of such use. Although evidence of
resistance is relevant to show that force has been used, resistance might be foolish in the
face of a threat of deadly force by firearm or knife.

RAPE SHIELD LEGISLATION
These laws prevent questioning of the complaining witness about her sexual
history prior to the occurrence of the rape. One reason for the laws was to encourage
women to report rape, and the other was to prevent juries from placing the woman on trial
due to her past sexual conduct instead of focusing on the alleged charges.
Previously, the law saw lack of chastity as affecting the credibility of the
complaining witness and could serve to be the basis for an inference that she consented to
sex at the time in question. A California jury instruction read: “A woman of unchaste
character can be the victim of a forcible rape, but it may be inferred that a woman who
has previously consented to sexual intercourse would be more likely to consent again.”
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Now every state has passed some version of a rape shield law, the first being in
Michigan in 1975, and it read: “Evidence of specific instances of the victim's sexual
conduct, opinion evidence of the victim's sexual conduct, and reputation evidence of the
victim's sexual conduct shall not be admitted . . . .”
Rape shield laws have been criticized as undermining the defendant’s right to
cross-examine the witnesses against him, guaranteed by the Sixth Amendment of the U.S.
Constitution. However, all rape shield statutes contain exceptions, which permit
questioning of the alleged victim's sexual past in relation to any sexual history with the
defendant, any prostitution convictions, and a general “interests of justice” exception.
This exception was invoked in the trial of basketball star Kobe Bryant to introduce
evidence that the complaining witness in his rape trial had had sex with another man 15
hours after he allegedly raped her. (Klein, 994).
The Supreme Court upheld the Michigan law in Michigan v. Lucas, 500 U.S. 145
(1991), calling it “a valid legislative determination that rape victims deserve heightened
protection against surprise, harassment, and unnecessary invasions of privacy.” Rape
shield statutes should not, however, eliminate cross-examination about a motive the
complaining witness might have about lying about whether she was raped, which could
include evidence of prior sexual conduct. In Olden v. Kentucky, 488 U.S. 227 (1988),
the Supreme Court allowed evidence that tended to show that the complaining witness
had fabricated the sexual assault in order to protect herself from her live-in boyfriend's
discovering that she had cheated on him. But some courts have bent over backwards to
protect rape complainants, in one case, by upholding the exclusion of alleged statements
made by the complaining witness herself to the defendant, the night before the alleged
rape, that she posed for Penthouse magazine, acted in pornographic films, and even
engaged in sex for view, claiming that such evidence would have merely “confused” the
jury, and was “irrelevant” as to whether she wanted to have sex with the defendant. Wood
v. Alaska, 957 F.2d 1544 (9th Cir. 1992). (Cited in Klein, 998-99).

ACCEPTANCE OF SPOUSAL RAPE
Lord Matthew Hale, is again the source: “[T]he husband cannot be guilty of a
rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent
and contract the wife hath given up herself in this kind unto her husband, which she
cannot retract.” In other words, the wife and her sexual organs were the property of the
man and the marriage contract included an agreement for sexual relations and to obey the
husband’s commands. The nuclear family was the basic cell of the social organism and
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the state should not interfere therein, an argument accepted in the Commentaries to the
Model Penal Code, in which it was noted: “Where the attacker stands in an ongoing
relation of sexual intimacy, that evil, as distinct from the force used to compel
submission, may well be thought qualitatively different.” (Klein, 999-1000).
Most states have eliminated the marital exemption, although some states deem
spousal rape to be a less serious offense than either stranger or acquaintance rape. (Klein,
1000-01).

THE MENS REA ELEMENT IN RAPE
The original common law approach was that, to be guilty, the defendant must
have had the intention to have intercourse with a woman without her consent. Even if the
belief of consent was irrational, if it was honestly held, this was enough. The landmark
English case is Director of Public Prosecutions Respondent v. Morgan [1976] A.C. 182, a
1976 (1002), where a husband told his drunk friends his wife liked to be forcibly
compelled to engage in intercourse. Outrage at this decision led Parliament to overrule it
by legislation which deemed that recklessness as to whether the victim consented was
sufficient for rape.
The prevailing view in the US, however, has, for a long time, been that
“reasonable belief of consent” is a defense. If the defendant is negligent (unreasonable)
in believing that the complaining witness consented, he is guilty. This standard has been
rejected, however, by several states, among them Massachusetts and Rhode Island, who
say the defendant is strictly liable if the jury believes beyond a reasonable doubt that the
victim did not consent.

REQUIREMENT OF AFFIRMATIVE CONSENT
In State in the Interest of M.T.S., 609 A.2d 1266 (N.J. 1992), the New Jersey
Supreme Court interpreted rape provisions enacted in 1978 which were formulated by the
National Organization of Women (NOW) and other groups. The case involved a 17 yearold boy and a 15 year-old girl who had kissed, petted, discussed intercourse, whereafter
the defendant penetrated the girl with no threat of force and no verbalization of nonconsent by the girl. The girl, upset, told her mother the next morning. The Court also
concluded that the failure of the complaining witness to have protested or resisted was of
no significance, and no inquiry would be permitted into why she did not resist or protest,
nor as to what her actual desires were.
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In addition to the judicially-imposed affirmative consent requirement in New
Jersey, the states of Wisconsin and Washington have enacted affirmative consent
statutes. Wisconsin's Sexual Assault statute's requirement that consent be illustrated by
“words or overt actions” of the alleged victim. The courts have held that this did not
reverse the burden of proof because the prosecutor still had to “prove that the victim did
not by either words or overt actions freely agree to have sexual contact or intercourse
with the defendant.”
The Washington State rape statute defining consent as requiring “actual words or
conduct indicating freely given agreement to have sexual intercourse,” has been
interpreted to place the burden on the defendant to show consent. State v. Camara, 781
P.2d 483 (Wash. 1989). claimed that judge's charge to the jury improperly inferred that
the burden was upon him to prove affirmative consent to a preponderance of the
evidence.
§ 261.6 Cal. Penal Code provides that the defendant must show “positive
cooperation in act or attitude pursuant to an exercise of free will. The person must act
freely and voluntarily
and have knowledge of the nature of the act or transaction involved.” Later the following
words were added: “A current or previous dating or marital relationship shall not be
sufficient to constitute consent where consent is at issue.”

LOOSENING OF THE REQUIREMENT OF FORCE OR THREAT OF FORCE
In M.T.S. v. New Jersey, the New Jersey Supreme Court not only made the issue
of the complaining witness’s articulation of non-consent irrelevant, but it also radically
changed the common law definition of force or threat of force which were still required
by the New Jersey law. The Court held that the mere act of intercourse, even without any
other force, constituted, if it were non-consensual, an “unwanted touching,” or a civil
battery in tort law, and that this would be “force” enough to constitute a rape. This
overturned the traditional common law approach that some force on and above that which
accompanies all sexual intercourse was required to prove the capital crime of rape. Many
states have statutes that clearly make non-consensual sexual intercourse a felony, though
many of these states make it a lesser offense to forcible rape.
In addition, some states have broadened the interpretation of “force.” For
instance, in Pennsylvania, which requires “compulsion,” such compulsion may be effect
"by use of physical, intellectual, moral, emotional or psychological force, either express
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or implied." This clearly broadens the type of force or constraint that was required by the
common law.
RAPE TRAUMA SYNDROME AND EXPLANATION OF DELAYED COMPLAINTS
The expectation that a raped woman will immediately tell others of the crime
dates back to the 13th century judge and legal scholar Henry de Bracton's instruction that
such a victim “forthwith and whilst the act is fresh, she ought repair with hue and cry to
the neighboring vills, and there display to honest men the injury done to her, (1020) the
blood and her dress stained with blood, and the tearing of her dress . . . .” The Model
Penal Code suggested a three month limit for complaining, concerned that those who
became pregnant from consensual sex might have an ulterior reason for claiming rape.
The Commentary to the Code added that an objective, fixed period of time was required
due to the “dangers of blackmail or psychopathy in the complainant.” Nearly all states
have abolished the requirement of a fresh complaint.
Prosecutors are often confronted with alleged victims who, after the rape, had not
told anyone of the attack. Not family, not friends, not police nor doctors. Often the
woman went about business as usual and mentioned nothing about being assaulted until
many days had passed. Such a delay was a serious flaw in the prosecution’s case. The
solution for reformers came in the form of (1016) psychologists/psychiatrists who would
testify at trial as experts on rape trauma syndrome. The testimony would, in substance,
inform the jurors that they should not conclude that the alleged victim's conduct after the
rape was evidence that she had not been raped. The victim may have feared mistreatment
by the police and the courts, or a lack of sympathetic support from family. (Klein, 101516).
There was initial reluctance by the courts to permit such testimony. It was
accepted by the Kansas Supreme Court in State v. Marks, 647 P.2d 1292 (Kan. 1982), but
rejected by the California Supreme Court in People v. Bledsoe, 681 P.2d 291 (Cal. 1984)
and the Washington Supreme Court in State v. Black, 745 P.2d 12 (Wash. 1987).
However, over the years, the testimony gained more acceptance.
Not only is there no longer a rule about delayed complaints, but many states have
also eliminated the statute of limitations for rape cases. Traditionally, rapes, like other
felonies, had to be charged within five years of their commission. Now New York has
eliminated any statute of limitations for rape, and Massachusetts has raised it to 15 years,
Pennsylvania to 12 years and Iowa to ten years. (Klein, 1033-34). One reasons for these
extensions is the ability to use DNA analysis to find suspected rapists many years after
the occurrence of the crime. Thus Oklahoma has a 12 year statute of limitations for rape,
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unless there exists samples containing DNA which may be tested in the future, in which
case there is no statute of limitations. (Klein, 1035-36)

ADMISSIBILITY OF PRIOR SEXUAL VIOLENCE OF THE DEFENDANT
A classic rule of the common law was that prior similar conduct is not admissible
to show that the defendant acted in a similar way in relation to the charged conduct. But
this has changed only for sex cases. Federal Rule of Evidence 413 provides that “[i]n a
criminal case in which the defendant is accused of an offense of sexual assault, evidence
of the defendant's commission of another offense or offenses of sexual assault is
admissible, and may be considered for its bearing on any matter to which it is relevant.”
The jury is to be informed of the defendant's prior acts whether or not the defendant
testifies. Prior felony convictions, for instance, may only be admitted if the defendant
testifies, to impeach his credibility. (Klein, 1022)
Thus, rape shield laws protect the complaining witness, but the defendant’s prior
sexual conduct (if violent), is admissible, whether or not it led to charges and a
conviction.

INADMISSIBILITY OF EVIDENCE AS TO HOW THE COMPLAINING WITNESS
WAS DRESSED
The Criminal Procedure Law of New York State provides: “Evidence of the
manner in which the victim was dressed at the time of the commission of an offense may
not be admitted in a prosecution for any [rape] offense. . . .” Many of these laws dated
back to a Florida case in which jurors acquitted a man of rape, and stated that the way the
victim was dressed was “advertising for sex.” (Klein, 1029). Florida passed a similar law.
The following bill passed the Florida legislature and was signed into law within nine
months of the jury verdict: “[E]vidence presented for the purpose of showing that manner
of dress of the victim at the time of the offense incited the sexual battery shall not be
admitted into evidence. . .

CRITIQUES OF THE REFORM EFFORTS
Though there has been uniform support for the abolition of the rule requiring
corroboration, and the related jury instructions, and for the requirement of resistance and
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the uncontrolled questioning about a complaining witness’s past sexual history, many
believe the laws have unduly hampered the rights of defense, especially the right to crossexamine witnesses and present evidence in one’s behalf, but also the right to a
presumption of innocence.
Also, sociologists have found that the changes have not contributed to a
substantially greater willingness among women to bring rape charges in court though
there appear to be a slighly higher number of convicted rapists who were involved in socalled “date rape” scenarios, i.e., where defendant and victim knew each other before the
alleged offense, were dating, etc. (Bachman & Paternoster, 1993). Others have criticized
feminists for having to too great a degree joined the law and order lobby whose main goal
is increasing punishments, decreasing procedural guarantees, and incapacitating
criminals, dangerous and non-dangerous, for exorbitant periods of time. (Gruber, 2012).
Indeed, the US Supreme Court has approved of indeterminate commitments of convicted
sexual offenders after their prison sentences have been completed, Kansas v. Hendricks,
521 U.S. 346 (1997) and lifetime registration of those offenders, who manage to emerge
from custody. Registrations regimes exist in all states, and indeterminate preventive
detention in most.
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GİRİŞ
Cinsel saldırıya ilişkin kanunlar, belki de diğer ciddi suçlardan daha fazla,
kadınlara (1) Kendi bedenleri üzerinde bağımsız kontrolleri olmayan, yasanın korumasına
muhtaç, Kocalarının veya babalarının özerk olmayan mülkü; ya da (2) sahtekâr, en
aşağılık nedenlerle vücutlarını erkeklerin tutkularını alevlendirmek için kullananlarla
işbirliği yapan kişiler olarak davranmak suretiyle ata-erkil, erkek egemen toplumun
görüşlerini yansıtmıştır.
Tecavüz yasaları, eleştirilen birçok özelliğinin yanı sıra sadece 1970lerde tecavüz
yasaları reform hareketinin fiilen başlamasından önce büyük oranda ortadan kalkan, ve
kadın cinselliği üzerindeki erkek egemenliğini yansıtan diğer yasalar kapsamında
anlaşılabilir durumdaydı. Bu yasalar; geçmiş yüzyıllarda zinayı (evli olmayan kişiler
arasında cinsel ilişki) ve zina suçları (evli bir kişi ile eşi olmayan biri arasında cinsel
ilişki) potansiyel olarak büyük suçlar olarak düzenlemişlerdir.
Geleneksel olarak “ Bir kadınla isteği dışında ve zorla cinsel ilişki” (Blackstone,
1769) olarak sınırlandırılan tecavüz, sadece kendi başına büyük bir suç olmakla kalmayıp,
aynı zamanda kocası olmayan bir erkekle cinsel ilişki içerisinde yakalanan bir kadının
suça ve de zina ve zina suçlarına karşı da tek savunmasıydı. Kadınlar bu durumlarda
kendi hayatlarını, özgürlüklerini veya onurlarını kurtarmak amacıyla “tecavüz çığlığı”
hususunda oldukça ikna edici olmuşlardır.
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Bu durum özellikle in flagrante ( suçüstü) olmayan durumlarda ve bir yabancının
başka bir yabancıya tehdit veya cebir kullanarak saldırdığının açık biçimde belirli
olmadığı durumlarda kanıksanmıştı. Tüm örf ve adet hukukunda, birisini tecavüz suçunu
işlerken (in flagrante) suçüstü yakalayan kişinin, suçun tamamlanmasını ya da devam
etmesini engellemek için, faili olay yerinde öldürme yetkisine sahiptir.
Eğer koca, karısını başka bir adamla cinsel ilişki halinde iken yakalarsa ve
tecavüzün söz konusu olduğuna dair bir belirti yoksa yasalar, yine geleneksel olarak
başka hallerde idam cezasını gerektiren “kasten adam öldürme” yerine ‘taksirle adam
öldürmeden” cezalandırarak kocaya ciddi bir müsamaha göstermektedirler. Çünkü: “Bir
adam başka bir adamın karısı ile zina yaparsa ve koca bu adamı bıçaklayarak öldürürse
veya onun kafasını kırarsa bu sadece tasarlanmamış adam öldürmedir; zira kıskançlık bir
adamın öfkesidir ve zina mala en büyük saldırıdır…” (Mawgridge, İngiltere-1707)
Zina ve evli olmayan kişiler arasında cinsel ilişki ceza hukukunun alanından
kademeli olarak çıkmaya başlasa ve cinsel birliktelikler, cinsel ilişkinin sadece evlilik
sınırları içerisinde olması gerektiğine ilişkin dini inançlardan kurtarılmış olsa da tecavüz
bazı eyaletlerde ölüm cezası ve diğerlerinde uzun süreli hapis cezası ile cezalandırılabilen
ciddi bir suç olarak kalmış; tecavüzün geleneksel tanımı, güç kullanımı yahut ölüm veya
ciddi fiziksel yaralama tehdidini gerektirmeye veya kadının “en son noktaya kadar”
(cinsel birlikteliğin evlilik dışı birliktelik ya da zina olmadığını, tecavüz olduğunu
göstermek için gerekli olan bir koşul) karşı çıkmasını aramaya devam ederek yerini
korumuştur. Şikayetçi tanığın ifadesinin doğrulanmasını gerektiren, aynı zamanda
tecavüz şikayetinin işlendiği iddia edilen suçtan hemen sonra yapılmasını arayan ve
ayrıca zanlının şikâyetçi tanığa evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğuna dair kanıt
getirebilmesi - ki böylece jürinin, eğer ki bu kişi önceden evli olmadığı kişilerle cinsel
ilişkide bulunmayı kabul etmişse söz konusu olayda da aynı şekilde davranmış
olabileceğine dair çıkarımda bulunmasına yol açabilecek- imkanı sağlayan kurallar da
yerlerini korumuşlardır.
Kalven ve Zeisel, Bir köşe taşı niteliğindeki The American Jury (Amerikan
Jürisi) adlı çalışmalarında, 1960’lı yıllarda jürilerin pek çok diğer davaya nazaran tecavüz
davalarında daha çok suçlu bulunmasına yer olmadığına ilişkin kararlar verdiklerini ve
genellikle profesyonel bir hâkimin olması gerektiğinden çok daha müsamahalı olduklarını
tespit etmişlerdir. Kadınlar mahkemede ifade vermek, tüm cinsel hayatları hakkında
çapraz sorguya tabi tutulmak ve hatta savunmanın talebi üzerine şikâyetlerinin hayali mi
yoksa gerçek mi olduğunun tespit edilmesi için psikiyatrik incelemeye konu olmak
fikrinden nefret ettikleri için tecavüz vakalarını bildirmekten de çekiniyorlardı.
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Feministlerin liderliğinde tecavüz yasaları kademeli ancak köklü bir değişime
uğramıştır. Direnişte bulunma zarureti ve ayrıca şikâyetçi tanığın ifadesinin doğrulanması
ile olaydan hemen sonra şikâyette bulunma şartları fiilen kaldırılmış; şikâyetçi tanığın
geniş bir biçimde itham edilebilmesine olanak sağlayan yasalar (bu, ‘tecavüz kalkanı’
olarak bilinen yasaların sonucudur) ve jüriye verilen talimatlarda tecavüz suçlamasında
bulunmanın kolaylığının yanı sıra savunmanın zorluğunun vurgulanması gibi hususlar da
kaldırılmıştır. Birçok eyalette savcının cebri veya cebir tehdidini kanıtlama zorunluluğu
ve zanlının ‘rıza olduğuna dair makul inanç’ savunmasında bulunabilmesi oldukça
zayıflatılmıştır. Cezalar ayrıca büyük ölçüde arttırılmış ve önleyici denetim yasaları
“cinsel saldırganlara” müebbet hapis cezasını öngörmekte ve şartlı tahliyeden kaçmış,
şartlı tahliye olmuş veya cezasını tamamlamış saldırganlar için ömür boyu tescil
zorunluluğu getirmektedir.

‘DOĞRULANMA’ ZARURETİ
Sör Matthew Hale, ünlü biçimde belirttiği üzere; tecavüz suçlaması “yapılması
kolay, kanıtlanması güç ve suçlanan tarafça çok masum olmasa da aleyhine savunma
yapılmasının daha da güç”tür. Büyük ispat hukukçusu John Henry Wigmore,
“Anglosakson Hukuku Davalarında İspat” adlı etkileyici çalışmasında, kadınların “ruhsal
yapılarının türlü türlü olduğunu ve kendilerine özgü kusurlardan, kısmen anormal
içgüdülerden, kısmen kötü sosyal çevreden, kısmen de geçici fiziksel ya da duygusal
durumlardan dolayı hasar görmüş olduğunu” iddia ederek tüm bunların “erkeklerin haksız
yere cinsel suçları işlemekle suçlanmasının tertip edilmesine” neden olduklarını iddia
etmiştir. Wigmore şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: “Hiçbir hâkim, kadın şikâyetçinin
sosyal geçmişi ile zihinsel yapısı incelenmeden ve uzman bir hekimin görüşü alınmadan,
bir cinsel suç davasının jüri önüne gitmesine izin vermemelidir.”
Eyaletlerin pek çoğunda Ceza Hukukunun Genel Hükümlerinin reforme
edilmesine önayak olan ve 1962’de yayımlanan Model Ceza Kanununun yasa koyucuları
dahi, tecavüzün kadını nasıl da insanlıktan çıkardığını anlayamamışlar, tecavüz
davalarında ve ““iddia konusu cinsel ilişkinin gizli gerçekleşmesinden dolayı gerçeği
belirlemenin zorluğu” nedeniyle sadece tecavüz davalarında şikayetçi tanığın ifadesinin
doğrulanması gerekliliğini aramaktaydılar. Kanunda ayrıca “jüriye, şikâyetçi tanık ya da
mağdurun duygusal durumu göz önünde bulundurularak, ifadesini özel ihtimamla
değerlendirmeleri için talimat verilmesi” hükmüne yer verilmiştir.
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Bugün tüm eyaletler bu kuralı kaldırmıştır, sadece Teksas’da, gerçekleştiği iddia
edilen olaydan 1 yıl sonra şikâyette bulunulması durumunda pekiştirilme zorunluluğunu
aramaktadır. (Klein, 986-987).

DİRENME ZORUNLULUĞU
Sadece Louisiana, saldırgan tecavüz suçlamalarında mağdurun “son noktaya
kadar dayanma”sı gerekliliğine ilişkin eski koşulu aramaktadır. Wisconsin Yüce
Divanı’nın 1906’da belirttiği gibi: “Kişiliğinin ihlaline direnmesi için Kadının gücünün
dâhilinde fiziksel tüm imkânların ve kabiliyetlerin şiddetli bir biçimde kullanılması ve bu
direnmenin suç tamamlanana kadar gösterilmesi gerekmektedir. Mississippi Yüce
Divanı’nın görüşüne göre ise: “Taktik olarak, tahminen üstün fiziksel bir gücün
karşısında teslimiyet yeterli değildir. Davalı için cezanın ağır olduğu bir durumda,
direnme de en yüksek noktaya kadar olmalıdır.” (Klein’da atıf yapılmış, 987)
New York’da “ciddi direnme” gerekliğini daha önceleri aramaktaydı; ancak bu
hâlâ Alabama ve Batı Virginia kanunları için geçerlidir. California, tecavüzün
kanıtlanması için kadının direnmesini; fakat “direncinin güçle kırılmasını” arıyordu.
Missouri hâlâ savcının ‘makul direnci kıran kuvvet’i kanıtlamasını aramaktadır. Oregon
Yüce Divanı’na göre ‘makul direnç’, “direncin sadece kelimelerden ibaret olmamasıdır.
Kadının direnci gücüne ve imkânları ile makul bir şekilde orantılı olmalıdır.” (Klein, 988)
1975’de Michigan eyaleti, diğer birçok eyaletteki yasal değişikliklerin temelini
oluşturan ve herhangi bir fiziksel direnmenin gerekliğini kaldıran tecavüz reformu
düzenlemesini kabul etmiştir. Diğer birçok eyalette olduğu gibi, New York eyaletinin
güncel tecavüz düzenlemelerindeki “forcible compulsion” tanımı ya gücün gerçekten
kullanılmasını ya da gücün kullanılacağının ima veyahut tehdit edilmesini kapsamaktadır.
Her ne kadar direnme kanıtı cebrin kullanıldığını göstermek için elverişli olsa da ateşli
silah ya da bıçak ile öldürme tehdidinde direnme budalaca olabilir.

CİNSEL SALDIRI KALKANI DÜZENLEMELER
Bu yasalar, şikâyetçi tanığın tecavüzden önceki cinsel geçmişinin sorgulanmasını
engellemektedir.Bu yasaların bir amacı kadınları tecavüzden şikâyetçi olmaya
yüreklendirmek iken, diğer bir amacı da jürilerin söz konusu suçlamalara odaklanmak
yerine kadını geçmiş cinsel hayatından dolayı sorgulamalarını önlemektir.
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Önceden, yasalar kadının evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesinin onun şikâyetçi
tanık olarak güvenilirliğini etkileyen bir faktör olarak görüyordu ve kadının sorgulanan
zamanda cinsel ilikliye rızası olduğuna bir dayanak teşkil ediyordu. Bir Kaliforniya jüri
talimatına göre: “ İffetsiz karakterdeki bir kadın zorla tecavüzün mağduru olabilir; ama
bundan önceden cinsel ilişkiye rıza göstermiş kadının yine rıza göstermesinin çok daha
olası olduğu varsayılabilir.”
Now every state has passed some version of a rape shield law, the first being in
Michigan in 1975, and it read: “Evidence of specific instances of the victim's sexual
conduct, opinion evidence of the victim's sexual conduct, and reputation evidence of the
victim's sexual conduct shall not be admitted . . . .”
Şu an her eyaletin bir tür tecavüz kalkanı yasası mevcuttur. Bunlardan İlki
1975’te Michigan’da kabul edilmiştir ve “Mağdurun cinsel hayatından spesifik örneklere
ilişkin kanıtlar, mağdurun cinsel hayatı ile alakalı kendi şahsi fikirleri ve mağdurun cinsel
davranışlarına ilişkin itibar delilleri kabul edilmeyecektir….” Şeklindedir.
Tecavüz kalkanı yasaları, ABD Anayasası’nın 6. değişikliği ile tanınan,
savunmanın kendi aleyhine tanıklık yapanları sorgulama hakkını engellediği için
eleştirilmiştir. Ne var ki tüm tecavüz kalkanı yasaları mağdurun şüpheliyle geçmiş cinsel
hayatına dair sorgulanabilmesi, hayat kadınlığı sabıkası ile ilgili soru sorulmasına izin
verilmesi ve genel bir “adalet yararı” istisnası gibi istisnalar ihtiva etmektedir. Bu istisna,
basketbol yıldızı Kobe Bryant’ın davasında, ona tecavüz ettiğini söyleyen şikayetçi
tanığın işlendiği iddia edilen tecavüzden 15 saat sonra başka bir adamla cinsel ilişkiye
girdiğine ilişkin kanıtın kullanılmasında ileri sürülmüştür. (Klein, 994).
Rape shield statutes should not, however, eliminate cross-examination about a motive the
complaining witness might have about lying about whether she was raped, which could
include evidence of prior sexual conduct.
Yüce Divan, Michigan v. Lucas 500 U.S. 145 (1991) davasında Michigan’ın
yasal düzenlemesini “tecavüz mağduru fazladan korumaya ihtiyaç duyduğundan tacizi ve
özel hayatın lüzumsuz yere ihlalini önlemek amaçlı, geçerli bir hukuki düzenleme”
şeklinde isimlendirerek onamıştır. Ancak tecavüz kalkanı statüleri, geçmiş cinsel
ilişkilerle ilgili kanıt içerebilecek, şikâyetçi tanığın kendisine tecavüz edildiği hususunda
yalan söyleyebileceğinin çapraz sorgu ile sorgulanması imkanını ortadan kaldırmamalıdır.
Olden v. Kentucky, 488 U.S. 227 (1988) davasında Yüce Divan, şikâyetçi tanığın
beraber yaşadığı erkek arkadaşının onu aldattığını öğrenmemesi için cinsel saldırıyı
uydurduğunu gösterebilecek kanıtların sunulmasına izin vermiştir. Fakat bazı
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mahkemeler tecavüzden şikâyetçi olanları korumak için bu uygulamadan geri dönmüştür.
Örneğin bir davada, şikâyetçi tanığın kendisinin şüpheliye yaptığı iddia edilen,
tecavüzden önceki gece “Penthouse” dergisine poz verdiği, porno filmlerde oynadığı ve
hatta izlenmesi için cinsel ilişkiye girdiği açıklamalarını, bu tür kanıtların sadece jürinin
‘kafasının karıştıracağı’ ve şüpheli ile cinsel ilişkiye girip girmemek istediği ile ‘alakasız’
olduğu gerekçesiyle bu açıklamaların kanıt olarak kabul edilmemesi onanmıştır. Wood v.
Alaska, 957 F.2d 1544 (9. Daire 1992). (Klein’da atıf yapılmış, 998-99).

EŞE KARŞI CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN İŞLENEBİLECEĞİNİN KABULÜ
Kaynak, yine sör Matthew Hale: “Karının ve kocanın evlilik ile ilgili aralarındaki
karşılıklı rıza ve sözleşme nedeniyle ki; bundan kadın cayamaz ve bu şekilde kadın
kendisinden vazgeçmektedir- koca, eşine karşı işlediği cinsel saldırı suçundan sorumlu
olamaz”. Diğer bir değişile kadın ve onun cinsel organları, erkeğin mülkiyetindeydi ve
evlilik akdi, cinsel ilişkiler ve kocanın emirlerine itaat için bir anlaşma içerirdi. Çekirdek
aile, Devletin müdahale etmemesi gereken ve sosyal organizmanın en temel hücresini
oluşturmakta idi. Model Ceza Kanunu Yorumları’nda kabul edilen bir düşüncede
belirtildiği gibi:“Saldırganın devam eden bir cinsel yakınlık ilişkisi içinde bulunduğu yeri
ifade eden kötülük, teslimiyete zorlamak amacıyla kullanılan güçten uzak biçimde
niteliksel olarak farklı düşünülebilir” (Klein, 999-1000).
Eyaletlerin çoğu, evlilik içindeki cinsel saldırı suçunun yabancı veya tanıdık biri
tarafından işlenen cinsel saldırı suçundan daha hafif nitelikte olduğunu kabul etse de;
çoğu eyalet evlilik muafiyetini ortadan kaldırmıştır (Klein, 1000-01).

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN MANEVİ UNSURU
İçtihat hukukunun esas yaklaşımı, failin suçlu kabul edilmesi için, rızası
olmaksızın bir kadınla cinsel ilişkiye girme kastının bulunması şeklindeydi. Rızanın
olduğuna yönelik kanaat, makul olmasa bile şayet, bu inanca iyi niyetli olarak
kapılınılmış ise; bu da yeterlidir. Önemli bir İngiliz davası, Director of Public
Prosecutions Respondent v. Morgan [1976] A.C. 182, a 1976 (1002) davasıdır. Bu davada
koca, sarhoş arkadaşlarına eşinin cinsel ilişkiye zorlanarak girmekten hoşlandığından
bahsetmiştir. Bu karardaki hukuka aykırılık, parlamentoyu kanuni bir düzenleme yolu ile
bunu ortadan kaldırmaya sevk etmiştir. Mağdurun rızasının varlığında taksirli hareket
etmenin, cinsel saldırı için yeterli olduğuna karar vermiştir.
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Bununla birlikte uzun süredir ABD’de ağırlıklı görüş, “rızanın olduğuna yönelik
makul inancın” bir savunma olabileceği yönündedir. Eğer sanık, tedbirsiz bir şekilde
(makul olmayan) şikâyetçinin rıza gösterdiği inancına sahip olmuş ise, suçludur. Bu kabul
reddedilmiştir; ancak aralarında Massachusetts ve Rhode Island’ın da bulunduğu birçok
eyalet, jürinin makul bir şüphenin ötesinde mağdurun rıza göstermediğine kanaat getirirse
failin kusursuz sorumluluğu bulunduğunu kabul etmektedir.

ONAYLANMIŞ RIZA ŞARTI
New Jersey Yüksek Mahkemesi, New Jersey Eyaleti’nde, 609 A.2d 1266 (N.J.
1992), M.T.S.’nin menfaati bağlamında Ulusal Kadın Kuruluşu (NOW) ve diğer
kuruluşlar tarafından formüle edilen ve 1978 tarihinde düzenlenen cinsel saldırı suçuna
ilişkin hükümleri değerlendirdi. Olayda 17 yaşında bir erkek çocuğu, hiçbir zorlama
tehdidi olmadan ve rızanın olmadığını gösteren herhangi bir söz olmaksızın 15 yaşında
bir kız’ı öpmüş, sevişmiş ve kızla ilişkiye girmeyi konuşmuş ve daha sonra da cinsel
ilişkiye girmiştir. Üzgün olan kız çocuğu, bir sonraki günün sabahında annesine olanları
anlatmıştır. Mahkeme, şikâyetçinin protesto etmemesinin veya direnmemesinin, hiçbir
öneme sahip olmadığına ve kızın neden protesto etmediğine veya direnmediğine yahut ta
onun gerçek arzusunun ne olduğuna yönelik bir soruşturmaya izin verilmeyeceğine karar
vermiştir
.New Jersey’deki yargısal olarak uygulanan rıza şartının yanı sıra, Wisconsin ve
Washington Eyaletleri de rıza şartına ilişkin hükümler öngörmüştür. Wisconsin
Eyaleti’nin rıza şartına ilişkin düzenlemesine göre, iddia sahibi mağdur tarafından rıza
sözle ya da aleni davranışlarla ortaya konulması gerekmektedir. Mahkemeler, “hala
savcının mağdurun sözle veya aleni bir hareket ile sanıkla cinsel temas kurduğunu veya
ilişkiye girdiğini kanıtlamak zorunda olması sebebiyle” bunun ispat yükünü tersine
çevirmediğine karar vermektedir.
Washington Eyaleti‘nin rızayı cinsel ilişkiye girmek için somut bir söz ya da
özgürce verilmiş iradeyi gösteren davranışlar olarak tanımlayan cinsel saldırı hükümleri,
sanığın rızanın varlığını ispatlama yükümlülüğü olarak yorumlanmıştır. State v. Camara,
781 P.2d 483 (Wash. 1989) davasında hakimin jüriye yönelttiği isnadı, yanlış şekilde
rızanın varlığının ispat yükünün sanığın üzerinde üstün bir delil olarak yorumlandığını
belirtmiştir.
Californiya Ceza Kanunu’nun § 261. 6 numaralı maddesine göre, sanığın “özgür
iradeye” dayanan hareket ve tutumlarda tezahür eden pozitif bir ilişkiyi” kanıtlaması
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zorunludur. Kişi, özgür iradesiyle ve gönüllü olarak hareket etmeli ve dahil olduğu
eylemin mahiyeti hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Daha sonra şu ifadeler
eklenmiştir; “mevcut ya da önceki sevgili ya da evlilik ilişkisi, rızanın gerekli olduğu
yerlerde rızanın var sayılması için yeterli değildir.”

ZORLAMA VE ZORLAMA TEHDİTİ KOŞULUNUN YUMUŞAMASI
M.T.S. v. New Jersey davasında New Jersey Yüksek Mahkemesi, sadece
şikayetçinin rızasını dile getirmesini alakasız kılmakla yetinmedi; aynı zamanda içtihat
hukukunun New Jersey hukukunda hala öngörülen zorlama ve zorlama tehdidi gibi
kavramlarının tanımlarını da kökten değiştirdi. Mahkeme, bizatihi cinsel ilişkiye girme
her hangi bir zorlama olmasa bile rıza olmaksızın gerçekleştirilen “istenmeyen
dokunmalar” ya da haksız fiil hukukundaki bir istismar fiiller; cinsel istismar suçunun
oluşması için yeterli “zorlama” niteliğindedir.
Bu, başlangıçtaki ve tüm cinsel ilişki boyunca eşlik eden bazı zorlamanın temel
cinsel saldırı suçunu oluşturması için mevcut olması gerektiği şeklindeki geleneksel
içtihat hukukunun yaklaşımını tersine çevirmiştir. Eyaletlerin çoğunluğunun mevzuatında
rıza olmaksızın gerçekleştirilen cinsen ilişki, bir suç (felony) niteliğine sahip iken; bu fiil,
bazı eyaletlerde zorlama ile gerçekleştirilen cinsel ilişkiden daha hafif bir suç olarak
öngörmüştür.
Bunun yanı sıra bazı eyaletler “zorlama” kavramını geniş yorumlamıştır. Örneğin
icbar öngören Pennsylvania’da böyle bir icbar “ifade ya da ima suretiyle fiziksel, zihinsel,
ahlaki, duygusal veya psikolojik zorlama” ile söz konusu olabilir. Bu açıkça içtihat
hukukunda öngörülen zorlamanın veya alıkoymanın çeşitlerini genişletmektedir.

TECAVÜZ TRAVMASI SENDROMU GECİKMİŞ ŞİKÂYETLERİN İFADE
EDİLMESİ
Tecavüze uğrayan bir kadının anında suçu başkalarına anlatacağı beklentisi,
13.yüzyılda hâkim ve hukukçu olan Henry de Bracton’un verdiği, bir mağdurun “derhal
ve olay daha taze iken, üzerindeki renk tonu ve ağlayarak komşu kasabalara gidip,
oradaki dürüst adamlara, yani jüriye, kendisine yapılanı, kanını ve kan lekeli ve yırtılmış
elbisesini göstermeli” direktifine kadar gitmektedir. Model Ceza Kanunu, tecavüz
sonrasında şikâyet için 3 aylık bir sure öngörmekteydi zira gönüllü cinsel ilişkiden hamile
kalan birisinin de tecavüze uğradığını iddia etmesine neden olabilecek gizli bir gerekçesi
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olabilirdi. Bu kanun üzerine yazılan Yorumlar’da şikâyette bulunan kişinin şantaj
yapması ya da psikopat olması tehlikesine karşı objektif ve sabit bir zaman diliminin
gerekli olduğu düşüncesi eklendi. Neredeyse bütün eyaletler, olayın taze olduğu
anda şikâyette bulunulması gerekliliğini kaldırdı.
Savcılar, tecavüz sonrasında yaşadıkları saldırıdan kimseye bahsetmeyen ve hiç
delili olmayan mağdurlarla sıklıkla karşılaşırlar. Ne mağdurun ailesi, ne arkadaşları, ne
polis ne de doktorlar. Genelde, kadın her zamanki gibi işine gider ve olayın üzerinden
birkaç gün geçmeden kimseye uğradığı saldırıdan bahsetmez. Böylesi bir gecikme,
savcının
davasında
çok
ciddi
bir
kusur.
Yenilikçiler
için
çözüm,
psikologların/psikiyatrların uzman olarak mahkemede tecavüz travması sendromu üzerine
ifade verebileceği şeklinde geldi. Bu ifade, özünde jüri üyelerini, delili olmayan
mağdurun tecavüz sonrasındaki hareketinin onun tecavüze uğramadığını
kanıtlayamayacağı yönünde bilgilendirmekteydi. [Mağdurun, kimseye bir şey
söylememesine gerekçe olarak] Mağdur, polis tarafından ve mahkemelerce kötü
muameleye maruz kalkmaktan korkmuş olabilir; ya da ailesinden destek görmeyebilir
(Klein, 1015-16).
Mahkemeler, ilk başlarda, bu tarz ifadelerin verilmesi konusunda isteksiz idiler.
Kansas Yüksek Mahkemesi tarafından State v. Marks, 647 P.2d 1292 (Kan. 1982)
davasında kabul edildi, fakat Kaliforniya Yüksek Mahkemesi tarafından People v.
Bledsoe, 681 P.2d 291 (Cal. 1984) davasında ve Vaşington Yüksek Mahkemesi
tarafından State v. Black, 745 P.2d 12 (Wash. 1987) davasında reddedildi. Nitekim yıllar
içinde uzman görüşlerinin mahkemede verdiği bu ifade daha çok Kabul gördü. Artık hem
gecikmiş şikayetler ile ilgili bir kural yok hem de bazı eyaletler tecavüz davaları için
sınırlama getiren yasaları tamamen kaldırdı.
Geleneksel olarak, cinsel saldırı suçu için aynen diğer suçlarda olduğu gibi,
işlendikleri andan itibaren beş yıl içinde suçlamada bulunulabilirdi. New York, tecavüz
için getirilen sınırlamalarla ilgili her yasayı kaldırdı, Massachusetts şikâyet süresini 15
yıla, Pennsylvania 12 yıla ve Iowa da on yıla çıkardı (Klein, 1033-34). Sürenin
uzatılmasındaki bir neden de, olayın yaşanmasının ardından yıllar sonra bile şüpheli
tecavüzcünün DNA analizi ile bulunabilir olmasıdır. Oklahoma’da, gelecekte test etmek
için DNA örneğinin bulunduğu durumlarda tecavüz için sınırlama getiren bir yasa yoktur;
fakat DNA örneği mevcut değilse, bu durumda yasa tecavüz suçlamasında bulunabilmek
için 12 yıl sınırlaması getirmektedir.
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SANIĞIN DAHA ÖNCEKİ CİNSEL ŞİDDETİNİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ
İçtihat hukukunun klasik bir kuralı şuydu:, Failin benzer şekilde hareket ettiğini
göstermek için faile isnat edilen fiil ilgili olarak daha önceki benzer davranış, kabul
edilebilir değildir. Ancak bu kural sadece cinsel suçlarla ilgili davalar bakımından
değişmiştir. Federal Delil Kanunu’nun 413. maddesine göre; “failin cinsel saldırıdan
suçlandığı bir ceza davasında failin bir başka suç veya cinsel saldırı suçu işlediğini
gösteren deliller, kabul edilebilir niteliktedir ve bağlantılı başkaca meseleler bakımından
göz önüne alınabilir.” Jüri, fail ifade verse de vermese de failin daha önceki hareketleri
ile ilgili bilgilendirilmelidir. Daha önce işlenilen suçla ilgili mahkûmiyetler, örneğin,
güvenilirliğinden şüphelenmek için sadece eğer fail doğrularsa kabul edilebilir (Klein,
1022).
Bu nedenle cinsel saldırıya karşı kanunlar şikâyetçiyi korur; fakat failin daha önceki
cinsel davranışı (eğer şiddetse) suçlamalara ve bir mahkûmiyete yol açsa da açmasa da
kabul edilebilir.

ŞİKÂYETÇİNİN
EDİLMEZLİĞİ

NASIL

GİYİNECEĞİNE

İLİŞKİN

DELİLİN

KABUL

New York Eyaleti’nin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre “mağdurun suçun işlendiği
sırada giydiği elbise bağlamında delilin şekli, cinsel saldırı suçuna ilişkin muhakemede
kabul edilebilir…..” Bu kanunların çoğu, jürinin bir kişiyi mağdurun giyinişini “seks için
reklam” olduğuna işaret ederek cinsel saldırıdan beraat ettirdiği Florida davasına kadar
gitmektedir (Klein, 1029). Florida, benzer bir düzenlemeyi kabul etmiştir.
Florida kanun koyucusunun kabul ettiği müteakip kanun, jürinin mahkumiyet
kararından dokuz ay sonra imzalanmıştır. Buna göre, “mağdurun suçun işlendiği
zamandaki cinsel saldırıyı teşvik eden giyiniş şeklini ortaya koymak amacıyla sunulan
delil, delil olarak kabul edilemez…”

REFORM GİRİŞİMLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Onaylama gerektiren kuralın iptali ve ilgili jürinin talimatları için ve
şikâyetçilerin direnç gereksinimi ve cinsel geçmişi ile ilgili kontrol edilemeyen sorgulama
ve karşı çıkma gerekliliğine yönelik genel destek olsa da; çoğu kişi, kanunların, özellikle
tanıkları çapraz sorgulama ve birinin adına delil gösterme hakkı gibi, savunma hakkını
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haksız bir biçimde engellediğine dair inanış ve aynı zamanda masumiyet karinesi hakkını
engellediğine inanmaktadır.
Bunun yanında sosyologlar, mağdur ile sanığın isnat edilen suçtan önce
birbirlerini tanıdıkları; sevgili olduklarında söz konusu olan“randevu tecavüzü” olarak
adlandırılan senaryolara dahil edilen biraz daha fazla sayıdaki mahkum tecavüzcüler
mevcut olsa da, değişikliklerin kadınları cinsel saldırı olaylarını mahkemeye taşımasına
yönelik daha büyük bir isteğin oluşmasına herhangi bir katkı sağlamadığını tespit
etmiştir. (Bachman & Paternoster, 1993).
Diğerleri ise feministleri asıl amacı cezaları artırmak, usuli güvenceleri azaltmak
ve suçluları tehlikeli olsun olmasın uzun süre boyunca çalışamaz hale getirmek olan
kanun ve düzen lobisine çok büyük bir derecede katıldıkları için eleştirmiştir (Gruber,
2012). Gerçekten de Amerikan Yüksek Mahkemesi, mahkum olan cinsel suç faillerinin
hapis cezalarını tamamladıktan sonra belirsiz sorumluluklarını ve gözetimden çıkmayı
idare eden bu suçluların hayat boyu kayıtlı olmalarını kabul etti (Kansas v. Hendricks,
521 U.S. 346 (1997). Kayıt sistemi tüm eyaletlerde ve belirsiz önleyici tutukluluk,
çoğunda varlığını sürdürmektir
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Introduction
Le crime d'honneur est un phénomène mondial qui a ravagé aussi bien les pays
occidentaux que les autres pays. Les victimes de crimes d'honneur atteignes les chiffre de
5000 milles chaque année d'après les statistiques des Nations unies et de 20000 milles
d'après les estimations des organisations non gouvernementales.
Un phénomène que se ne rattache pas à une religion précisé telle que l'Islam, mais
les crimes d'honneur sont commis par des musulmans, des Sikhs, Hindoues et Chrétiens.
Le monde reste paralysé devant cette réalité regrettable, car aussi bien l'homme de
la rue que les chercheurs place le problème sur un terrain étranger et ne cherchent pas les
causes réelles.
Les crimes d'honneur est un problème socioculturel, inhérent à une coutume nous a
transmet de nos ancêtres avant d'être un problème attachée à certaines valeurs religieuses.
Par conséquent, on doit chercher la solution chez les sociologues, psychologiques,
moralistes, philosophes, juristes et hommes de religion. Et l'absence de recherche dans
tous ces domaines reflète l'incapacité de trouver une solution convenable.
Nous allons traiter ce sujet dans les section suivantes:
 Section I: Une problème socio-culturel provoque un conflit de culture.
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 Section II: La protection de droit à la vie par l'Islam.
 Section III: Les crimes d'honneur en droit Egyptien.
 Section IV: Comment peut-on envisager le problème.

Section I
Une problème socio-culturel
provoque un conflit de culture.
D'après l'écrivain américain "Throstin Sellin", le conflit de culture ou de normes
ou valeurs se trouve quand les normes édictée par la loi sont en contradiction avec celles
adoptées par une partie ou par la majorité de la population, on donne souvent deux
exemples révélateurs de ce conflit, le talion et le crime d'honneur. Les individus se
trouvent dans un conflit socio-psychologiques, soit de respecter la loi que interdit le
meurtre, soit de se soumettre aux valeurs dominantes dans la société que lui oblige de
commettre le crime de talion, ou celui d'honneur. Dans le premier cas, il s'est sauvée de la
sanction édictée par la loi, mais il va subir une sanction sociale dure et constante. Dans le
deuxième cas, en respectant les valeurs sociales dominantes, et commis l'infraction il
devient un homme héro, aux yeux de sa famille et de ses entourages.
Cette thèse de conflit de culture ou de valeurs expliquent clairement les crimes
d'honneur notamment dans les payes occidentaux où vivent les immigrés des pays de
proche orient ou de l'Asie. Les immigrés portent avec eux les valeurs dominantes des
pays d'origines, dont la virginité de la fille et la fidélité de la femme constituent des
valeurs prédominent toute autre valeur dans la société. Donc les immigrés respectent les
valeurs de leur société d'origine, même s'ils vivent dans un pays de l'occident. Un conflit
de valeurs surgissent entre celles qui dominent l'occident: émancipation totale et liberté
sexuelle tolérée par la société. Ces valeurs sont en contradictions avec celles des
immigrés, et cela se manifeste surtout avec les jeunes des familles immigrés, que se
trouves influencés par les normes occidentales de liberté et la tolérance d'avoir des
relations charnelles entre filles et garçons, ces jeunes se trouvent en conflit entre les
normes de la société et celles infligé par les parents qui se trouvent sa source dans leur
pays d'origine où la virginité de la fille et la fidélité de la femme sont considérées des
règles d'or que dominent leurs société d'origine. Cet état de chose suscite la phrase
révélante de l'écrivain canadien "Denis Szabo" chacun assimule son milieu
invariablement" (son livre: Déviance et criminalité). Donc les immigrés portent avec eux
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à la nouvelle société les normes de leurs pays d'origine dont la protection de l'honneur de
la fille ou de la femme de tout attaque de relation sexuelle illégale. Il est vrai que les
recommandations de la religion exigent la protection de l'honneur de la femme comme
une grande valeur en lui-même et ne permet pas de relations sexuelles hors de mariage.
Si on place le crime d'honneur sur le terrain socioculturel et le conflit de culture on
peut arriver peut-être à un traitement relativement convenable. Envisager ce problème par
des sanctions pénales, même les plus sévère, telle que la peine de mort, ne change rien de
ce drame social. Les aveux des accusé de crimes d'honneur prouve cette état de chose: A
propos de drame de Kingston au Canada où quatre filles ont été tuées par le père et son
fils pour préserver l'honneur de la famille. (ils sont des réfigiés politiques). Le père
devant la cour d'assises disait "même si on me conduisait à la potence, rien ne m'est plus
cher que mon honneur, rien n'a plus de valeur que notre honneur".

Section II
La protection de droit à la vie par l'Islam
Je doit clairer les choses à propos de ce drame social et sa relation avec l'islam, car
on lit dans certaine presse occidentaux que: "ce crime barbare est toujours commis par
des hommes de confession musulmane" ou "un homme tue sa femme au nom du Coran".
Deux points à aborder sur ce sujet: L'islam protége la vie des êtres humaines, et l'adultère
au point de vue de droit musulman.
A- L'Islam et la protection de la vie humaine
La méthode scientifique nous oblige à comparer le statut des femmes de l'arabie
pré-islamique et celui après la révélation de l'Islam. Avant l'Islam. il est devenu coutume
établie de se débarrasser de nouveaux-nés filles aussi vite que possible (la pratique de
l'infanticide féminin) et le Saint Coran s'est demandé "quand on demandera à la fillette
enterrée vivante, pour quelle péché elle a été tuée". (Sourate 81- versets 8,9). Pour le père
la naissance d'une fille comme c'était la naissance d'une malédiction. Il y a également la
polygamie illimité, et la femme a été regarde comme objet et non pas comme conjointe.
L'Islam avait institué le principe de l'égalité entre homme et femme; égalité en
droits et en obligations réciproques .
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Le Saint Coran prévoit que "Et les femmes ont de ces droits sur les hommes
semblables à ceux que les hommes ont sur elles". (Sourate II, verset 228).
L'Islam protége les droits des femmes, et en tête des droits leur droit à la vie. Nous
faisons certaines allusions à ce droit du Coran et de la Sunna.
(1) Le Coran: Le droit à la vie est consacré et considéré par le Coran comme un
droit sacré. Plusieurs versets du Coran illustre ce droit dont "Quiconque
tuerait une personne non couple d'un meurtre ou d'un corruption sur la terre,
c'est comme s'il avait tué tous les hommes (tout le monde), et quiconque lui
fait don la vie, c'est comme s'il faisait don la vie à tous les hommes. (Sourate
V. verset 32).
Ensuite le Coran, envoie une terrible avertissement à celui qui pense à
tuer un autre:
Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera
l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a
maudit et lui a prépare un énorme châtiment". (Sourate IV. verset 93).
(2) Le prophète de l'Islam et la vie humaine
La parôle du Prophète Mohamad va dans le même sens que celui du Coran. Il
disait:
-

"La destruction du monde vaut moins pour Dieu (Allah) que le fait de tuer
un croyant .

-

"Le respect qu'on doit à la vie d'un croyant vaut mieux que le respect qu'on
doit à la Mecque (Le lieu le plus Saint pour les musulmans) et Le khalife
Omar Ibn Al-Khattabe disait, si les habitants de la ville Sanaa ont participé
à l'assassinat d'un homme, je vais les exécuter tous.

Ce qui a précède démontre combien la vie humaine est chère et protégée en droit
musulman. Et si l'Islam recommande la protection de l'honneur des femmes et exige des
parents d'élever leurs enfants selon les bonnes mœurs, il interdit catégoriquement de tuer
la femme pour préserver l'honneur de la famille.
B- L'adultère et le droit musulman
L'adultère est un crime au droit musulman, sanctionnée par la peine de fouet les
filles non mariée, et par la lapidation pour les femmes mariées. Cette sanction sévère a
pour but la prévention générale, la dissuasion.
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La sévirite de la sanction est beaucoup tempérée par les moyens de preuve: Le
témoignage et l'aveu. Quant au témoignage le Coran exige quatre témoins hommes, en
plus, ils témoignent qu'ils ont vue directement l'action sexuelle, ce que prouve que la
preuve par ce moyen est presque impossible, si nous tenons compte que l'adultère
commet loin des yeux des autres.
L'aveu de l'inculpé doit être exprimé par une volonté libre, et répète trois fois
devant le juge. Si l'inculpé s'est retiré de son aveu au moment de l'exécution de la peine,
cette exécution s'arrête.
L'exécution de la peine d'adultère confie à l'ordre du juge après avoir prouvé le
crime à l'égard de l'inculpé.
En guise de conclusion, l'Islam n'a rien à voir avec le crime d'honneur, puisqu'il
interdit de tuer quelqu'un sans un arrêt de jurisprudence.
Section III
Les crimes d'honneur en droit Egyptien
Tout d'abord nous allons analyser l'assassinat de la femme en cas de flagrant délit
d'adultère ensuite le crime d'honneur d'après une étude des journaux.
A- flagrant délit d'adultère
Le mari qui tue sa femme et son amant en cas de flagrant délit d'adultère profite
d'une circonstance atténante de la peine. D'après l'article 237 du code égyptien l'inculpé
subit une peine d'emprisonnement (que peut attendre 3 ans). Donc, le code n'édicte pas
une cause d'absolution de la peine, comme certains codes arabes (Le Liban, la Syrie, la
Jordanie). Dans ces trois codes l'absolution de la peine peut attendre le père, le frère ou le
fils qui commet le crime d'honneur contre la femme, la sœur, ou la mère. La Syrie et la
Jordanie ont récemment changé les textes, et la peine pour le crime d'honneur devient une
peine atténué.


Critique de la législation égyptienne en cas de délit flagrant d'adultère
Cette critique concerne l'incrimination, et la sanction.

(1)

L'incrimination: Le délit d'adultère pour la femme est commis soit dans le
domicile conjugal, soit hors de domicile, tandis que pour le mari, l'adultère est
considéré comme infraction seulement dans le cas où il a été commise au domicile
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conjugale. C'est que prev (art. 277 code pénal) aspect de l'inégalité entre homme et
femme.

(2)

Sur le plan de la sanction :

L'adultère du mari est sanctionné de la peine d'emprisonnement n'excédant pas six
moins, trandisque celle de la femme peut attendre deux ans d'emprisonnement (art. 272
code pénal) inégalité est constatée.
(3) Inégalité de la peine atténue édicté par l'article 237
Car cette circonstance atténuante est prévue uniquement pour le marie, par
conséquent, la femme qui a surpris son marie en cas de flagrant délit d'adultère et a reussi
de la tuer est considérée comme assassante et mérite la peine de réclusion criminelle
(jusqu' à15 ans) cependant d'après l'article 17 du code pénal égyptien le juge peut
tempérer la sanction dans certains cas, et infliqué à la femme une peine
d'emprisonnement.
Il faut ajouter que l'article 237 du code pénal que prévoit la circonstance atténuante
en cas d'adultère flagrante limite cette circonstance au mari, et le frère et le fils ou le père
ne profité pas de cette circonstance atténuante, comme c'est le cas dans certaine codes
arabes.
B- Le crime d'honneur d'après une étude
Sur certains journaux
D'après une étude basée sur ce qui a été défussé dans une dixainne des journaux de
1998 à 2001. L'analyse a donné les résultats suivants :
(1)

Causes de crimes : Le doute vient, malheureusement-en tête des causes de crimes
d'honneur (90% des cas constatés). Le directeur de centre de médecine légale avait
informé que beaucoup de victimes sont innocentes, car leurs familles n'ont pas
cherché si l'infraction avait été commis ou non, mais elle passe directement au
crime pour laver l'honneur de la famille dans le sang de la victime. Egalement l'état
de grossesse de la fille méne directement au crime. Egalement la fille prend la fuite
avec son amour et se marient d'une manière informelle. Finalement une nouvelle
cause de crime d'honneur le viol de la fille par son père drogué ou son frère.
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Malheureusement derrière cette cause la drogue et la crise de logement dans les bon
en ville où on peut trouver toute une famille vit dans une chambre.
(2)

Les zones où le crime est commis : souvent à la compagne de la haute Egypte et
dans les zones ou la coutume tribale est dominante, également dans les quartiers où
se trouve des couches sociales dépourvues venant de la compagne avec leurs
valeurs qu'ils embrassent.

(3)

Les caractéristiques des auteurs de crime : D'apres cette étude les criminels
souvent des illettrés ou peu instruit : paysans, ouveriers, artisanats, que sont
influencés par les valeurs dominantes et exécutent souvent l'ordre de la famille, car
ce genre de crimes est commis après un consensus (entente) familial.
Cela prouve que le crime d'honneur reflète le conflit de culture ou de valeurs
que nous illustré au début de cette étude. Les aveux des auteurs prouvent cet état
des choses : souvent ils disent, nous n'avons aucune remorde après le crime même
si la peine capital nous attende. Ils ajoutent : l'essentiel ce que nous avons laver
l'honneur de la famille dans le sang de la victime.

(4) La façon de commettre le crime : Il y a une variabilité de l'exécution de crimes
d'honneur : tuer par l'utilisation d'une coteau, étrangler la victime, la fusiller, obliger
la victime de boire de poison, bruler la victime vive, ou finalement jeter la victime
dans l'eau (rivier ou le Nile).


Les victimes de crime : La fille, l'épouse, la mère adultère ou soupçonnes
adultère. Parfois le bébé de la grossesse illégal et l'amant de la femme adultère.



La qualification pénale de crime d'honneur : Le crime d'honneur est souvent
commis avec préméditation et guet à Pen. La sanction édictée par le code pénal
est la peine capitale. Cependant les juges ont tendance à tempérer la peine
appliquant l'article 17 du code pénal, tenant compte des pressions exercées sur
l'auteur de la part de sa famille, ou celles des entourages.
Section IV
Comment peut-on envisager le problème ?

A : Cette étude démontre que la sanction pénale doit à la fin des procèdes, pour trouver
une solution. La sévérité de la sanction en la matière ne change rein, et les juges
partout sont en faveur de l'atténuation de la peine. Cependant les codes pénaux qui
prévoient l'absolution de la peine (tels que le code pénal libanais) pour le crime
d'honneur doivent changer cette politique criminelle en la matière. Il faut faire
confiance au juge, et lui laisser traiter le crime cas par cas.
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B : Les états doivent mettre un plan national pour développer le niveau éducatif, sociculturel et matériel des zones rurales, tribales et les bon d'un ville.
C : On doit mener une compagne dans le média et dans les écoles, pour éclairer aux gens
que toutes les réligions recommandent la protection de la vie humaine, et interdisent
catégoriquement le crime d'honneur. Nous avons vue comment l'Islam avait protégé
la vie de la femme même adultère mieux que le droit positif que tolère parfois le
crime d'honneur.
D : Il faut chercher une solution au problème de conflit de culture, par une autre culture
favoirant le respect de la loi et la valeur de la vie humaine.
E : Il faut donner importance à l'éducation morale qui valorise les valeurs positives dans
la société dont la grande valeur de la vie humaine.
F : En Egypte, on pratique certaines solutions telles que : la divorce de femme adultère,
porter plainte contre elle, et le mariage entre le garçon et la fille qui ont des relations
charnelles.
G : Sociologues, psychologues, victimologues, théologiens et juristes doivent faire de
recherches, afin de trouver une solution convenable.
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Giriş
Namus cinayetleri diğer ülkeler kadar batı ülkelerinde de tahribatı hissedilen dünya
çapında bir fenomendir. Her sene namus cinayetlerine kurban giden insan sayısı
Birleşmiş Milletler’in verilerine göre beş bini bulurken, sivil toplum kuruluşlarının
tahminlerine göre yirmi bini bulmaktadır.
Bu fenomen İslam gibi tek bir dine özgülenememektedir. Namus cinayetleri
Müslümanlar tarafından olduğu gibi Sihler, Hindular, Hristiyanlar tarafından da
işlenmektedir.
Bu talihsiz gerçeklik karşısında dünyanın eli kolu bağlı kalmakta, sokaktaki adam
kadar araştırmacılar da sorunu yabancı topraklarda aramakta, meselenin asıl nedenlerini
araştırmamaktadır.
Namus cinayetleri sosyokültürel bir meseledir. Dinî değerlerden çok bize
atalarımızdan kalan geleneklerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çözümü de
sosyologlara, psikologlara, ahlakçılara, filozoflara, hukukçulara ve din adamlarına
düşmektedir. Bu alanlarda yeterli araştırma yapılmaması uygun bir çözüm bulunması
yolunda engeldir.
Bu konuyu aşağıdaki başlıklar altında inceleyeceğiz:



Kahire Ain Champs Üniversitesi’nde Ceza Hukuku Öğretim Üyesi, Emirates Üniversitesi Hukuk Fakültesi
eski dekanı, Paris ve Lyon 3 üniversitelerinde misafir öğretim üyesi, Üst derece mahkemesi avukatı


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı.
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 Bölüm I: Sosyokültürel bir sorunun kültürel bir çatışmaya yol açması.
 Bölüm II: İslam’da yaşam hakkının korunması.
 Bölüm III: Mısır hukukunda namus cinayetleri.
 Bölüm IV: Sorunla yüzleşmek

Bölüm I
Sosyokültürel bir sorunun kültürel bir çatışmaya yol açması
Amerikalı yazar Throstin Sellin’e göre kültür, norm veya değer çatışması kanunda
koyulan normların nüfusun bir bölümü veya çoğunluğu tarafından benimsenen normlarla
çelişmesi halinde ortaya çıkar. Bu çatışmanın kendini gösteriş biçimlerine genelde şu iki
örnek verilir: kısas ve namus cinayetleri. Bireyler kendilerini sosyopsikolojik bir çatışma
içinde bulurlar: ya öldürmeyi yasaklayan kanuna uyacaklar ya da onları kısasa veya
namus cinayetleri işlemeye sevk eden toplumda egemen değerlere teslim olacaklardır. İlk
halde kendilerini kanunun öngördüğü yaptırımdan kurtaracak fakat sert ve kalıcı bir
toplumsal yaptırımla karşı karşıya kalacaklardır. İkinci halde ise egemen toplumsal
değerlere saygı gösterip suçu işleyerek aileleri ve çevreleri nezdinde birer kahraman
haline geleceklerdir.
Bu kültür veya değer çatışması görüşü özellikle yakın doğudan veya Asya’dan
gelen göçmenlerin yaşadığı batı ülkelerindeki namus cinayetlerini açıklamaktadır.
Göçmenlerin kendileriyle birlikte memleketlerinin egemen değerlerini de
getirmektedirler. Bu değerler arasında kadının bekâreti ve sadakati gibi meseleler o
toplumdaki diğer değerlere üstün gelebilmektedir. Dolayısıyla göçmenler bir batı
ülkesinde yaşamakta olsalar da halen memleketlerinin değerlerine sadık kalmaktadırlar.
Böylece bu değerlerle batı ülkelerinde var olan değerler arasında bir çatışma ortaya
çıkacaktır: tam bağımsızlaşma ve toplum tarafından da hoşgörülen cinsel özgürlük. Bu
değerler göçmenlerin değerleriyle çelişki içerisindedir ve bu çelişki kendini özellikle
göçmen ailelerin genç üyelerinde göstermektedir. Bu gençler batının özgürlükçü
normlarından, kız-erkek ilişkilerine gösterilen hoşgörüden etkilenmektedirler. Kendilerini
içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle anne-babalarının dayattığı memleketlerinden
gelen değerler arasında bir çatışmanın içinde bulurlar. Memleketlerinde kadının bekâreti
ve sadakati altın değerinde değerlerdir ve o toplumda diğer tüm değerlerin başında
gelirler. Bu durum Kanadalı yazar Denis Szabo’nun "istisnasız herkes yaşadığı ortama
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benzer” cümlesini hatırlatmaktadır (Déviance et Criminalité adlı kitabından). Dolayısıyla
göçmenler yeni toplumlarına kadının namusunun her türlü yasadışı cinsel ilişkiden
korunmasını öngören memleketlerindeki normları getirmektedirler. Kadının namusunun
başlı başına bir değer olması ve evlilik dışı cinsel ilişkinin yasaklanması dinî
vecibelerdendir.
Namus cinayetlerini sosyokültürel bir zemine yerleştirirsek belki ancak o zaman
nispeten daha uygun bir çözüm bulabiliriz. Bu sorunu gittikçe katılaşan örneğin idam gibi
cezaî yaptırımlarla çözmeye çalışmak bu toplumsal drama bir son vermeyecektir. Bir
namus cinayeti sanığının itirafları bu durumu gözler önüne sermektedir. Kanada
Kingston’da dört kızın ailenin namusunu korumak amacıyla baba ve oğlu tarafından
öldürüldüğü trajik olayda (aile politik sığınma talebiyle Kanada’da yaşamaktadır) baba
ağır ceza mahkemesi önünde şu sözleri sarf etmiştir : "Beni darağacına da götürseler,
hiçbir bedel namusumdan daha ağır olamaz. Hiçbir şey namustan daha değerli değildir".

Bölüm II
İslam’da yaşam hakkının korunması
Bu toplumsal dramın İslam’la ilişkisi bakımından bazı meseleleri açıklığa
kavuşturmam gerekir zira batı basınında «bu barbarca cinayet her zaman Müslümanlar
tarafından işlenmektedir » veya « adam karısını Kuran adına öldürdü » gibi cümleler
okunmaktadır. Bu meseleyle ilgili olarak iki noktaya değinmek gerekir: İslam’ın
insanoğlunun yaşamına verdiği değer ve Müslüman bakış açısıyla zina.
A- İslam ve İnsan Hayatının Korunması
Bilimsel metot kadının İslam öncesi Arap dünyasındaki konumu ile İslam’ın ortaya
çıkmasından sonraki konumun karşılaştırmayı gerektirir. İslam’dan önce yeni doğan
kızlardan olabildiğince çabuk kurtulmak bir gelenek olarak kabul edilmişti (kız çocuğu
cinayetleri). Yüce Kuran « ve diri olarak gömülen kız çocuğuna hangi günahlarından
ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman » ( 81. Sure, 8-9. Ayet) diye sormaktadır. Bir baba
için kız çocuğunun doğumu adeta bir uğursuzluğun doğumu idi. Ayrıca sınırsız çok
eşlilik söz konusu idi ve kadın bir eş değil de bir obje olarak görülmekteydi.
İslam kadın erkek arasında, karşılıklı haklar ve borçlarda eşitliğin temelini atmıştır,
Yüce Kuran « erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler
üzerinde belli hakları vardır » (2. Sure, 228. Ayet) diye buyurmaktadır.
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İslam başta yaşam hakkı olmak üzere kadınların haklarını korur. Kuran’da ve
sünnette bu haklara göndermeler yapıldığını görürüz.
(2)

Kuran: Yaşam hakkı Kuran tarafından da Kabul edilmekte ve
kutsanmaktadır. Kuran’ın çeşitli ayetlerinde bu hak dile getirilmektedir.
Ör. "Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık
olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi
olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" (5.
Sure, 32. Ayet).
Ayrıca Kuran bir diğerini öldürmeyi aklından geçirene çok sert bir
uyarıda bulunur:
"Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı
cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük
bir azap hazırlamıştır" (4. Sure, 93. Ayet).

(3)

İslam’ın peygamberi ve insan hayatı

Peygamber Muhammed’in sözleri de Kuran’la aynı yöndedir. Der ki:
-

« bir müminin haksız olarak öldürülmesi günah olarak Allah katında
dünyanın yok olmasından daha büyüktür »

-

"bir müminin hayatına gösterilen saygı Mekke’ye (Müslümanlar için en
kutsal sayılan yere) gösterilen saygıdan daha değerlidir. Ve Hz. Ömer
demiştir ki ‘eğer Sanaa’da yaşayanların hepsi bir insanı öldürse ben
onların hepsini infaz ederim’.

Yukarıda açıklananlar Müslüman hukukunda insan hayatının ne kadar değerli ve
korunmuş olduğunu göstermektedir. İslam her ne kadar kadınların namusunun
korunmasını öngörüyor ve ebeveynlerin çocuklarını iyi ahlaklı yetiştirmesini beliyor ise
de ailenin namusunu korumak için kadını öldürmeyi yasaklamaktadır.

B- Zina ve Müslüman hukuku
Zina Müslümanların hukukunda bir suçtur ve evli olmayan kızların kırbaçla, evli
kadınların ise recm yoluyla cezalandırılması öngörülmüştür. Bu acımasız yaptırım
caydırma amaçlıdır.
Yaptırımın sertliği ispat yöntemleri yoluyla yumuşatılmıştır. Şahitlik ve ikrar.
Kuran dört erkeğin şahitliğini aramaktadır. Dahası şahitlerin cinsel münasebeti bizzat
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gördüklerine şahitlik etmeleri gerekmektedir. Zinanın genelde gözlerden uzak işlendiği
göz önüne alındığında bu yolla ispat neredeyse imkânsızdır.
Sanığın ikrarı ise özgür iradesi sonucu olmalı ve hâkim önünde üç defa tekrar
edilmelidir. Sanık cezanın infazı esnasında ikrarından dönerse infaz durdurulur.
Zina cezasının infazı suçun ispatından sonra hâkimin kararına bağlıdır.
Sonuç olarak İslam’ın namus cinayetleriyle bir ilgisi yoktur zira bir yargı kararı
olmaksızın adam öldürülmesini yasaklamaktadır.
Bölüm III
Mısır Hukukunda Namus Cinayetleri
Bu bölümde öncelikle açıkça zina suçu işlerken yakalanan kadının öldürülmesi
halini daha sonra ise gazetelerin namus cinayetleriyle ilgili bir araştırmasını analiz
edeceğiz.
A- Açık Zina Suçu
Açıkça zina suçu işleyen karısını ve onun aşığını öldüren koca bu durumdan bir
hafifletici sebep olarak yararlanabilmektedir. Mısır Kanunu 237. maddesine göre suçlu 3
seneye kadar hapis cezasına çarptırılacaktır. Dolayısıyla kanun bazı Arap kanunlarında
(Lübnan, Suriye, Ürdün) olduğu gibi cezanın tamamen ortadan kaldırılmasını
öngörmemektedir. Bu bahsettiğimiz üç kanunda da bir kadının namus cinayetine kurban
gitmesi halinde suçu işleyenin babası, erkek kardeşi veya oğlu olduğu hallerde ceza
ortadan kaldırılmaktadır. Suriye ve Ürdün yakın zamanda kanunlarında değişiklik
yapmışlar ve namus cinayetlerinde cezanın hafifletilmesini öngörmüşlerdir.


Açık zina suçu bakımından Mısır mevzuatının eleştirilmesi
Bu eleştiri suçun kendisine ve yaptırımına ilişkindir.

(3)

Suç:
Kadın için baktığımızda kadın, ister aile konutunda ister aile konutu dışında zina
yapmış olsun zina suçu gerçekleşmiş olmaktadır. Buna karşılık kocanın zina fiili
ancak aile konutunda gerçekleştiği halde bir suç oluşturacaktır. Ceza Kanunu’nun
277. maddesinde yer alan hüküm kuşkusuz kadın-erkek arası bir eşitsizlik ihtiva
etmektedir.
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(4)

Yaptırım bakımından:
Kocanın zinası 6 ayı geçmeyecek hapis cezası ile cezalandırılırken kadınınki 2
yıla kadar çıkan hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir. Ceza Kanunu m. 272
bakımından da bir eşitsizlik söz konusudur.

(5)

237. maddede öngörülen hafifletilmiş cezanın yol açtığı eşitsizlik

Bu hafifletici sebep sadece koca için öngörülmüş olup kadının kocasını açıkça zina
yaparken yakalaması ve öldürmesi halinde kadın adam öldürmeden suçlu bulunarak 15
yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilmektedir. Bununla beraber Ceza Kanunu m. 17’ye
göre hâkim bazı hallerde cezayı hafifletebilmektedir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki açık zina suçu bulunması halinde hafifletici sebep
öngören Ceza Kanunu m. 237 bu durumu koca ile sınırlı tutmuş, bazı Arap kanunlarında
olduğu gibi zina yapan kadının erkek kardeşi, oğlu veya babası için böyle hafifletici bir
sebep öngörmemiştir.

B- Bazı Gazetelerde Yayınlanan Bir Araştırmaya Göre Namus Cinayetleri
1998-2001 yılları arasında yaklaşık on gazeteye yansıyan haberler üzerine yapılan
bir araştırmaya göre aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
(4)

Suç sebepleri: Şüphe maalesef namus cinayetleri nedenlerinin başını çekmektedir
(incelenen olayların % 90ında). Adli Tıp Merkezi başkanı mağdurların çoğunun
masum olduğunu belirtmiştir. Aileler zinanın gerçekleşip gerçekleşmediğini bile
araştırmadan, vakit kaybetmeksizin ailenin namusunu kurbanın kanında
temizlemek için harekete geçmektedirler. Kızın hamile olması doğrudan suç
işlemeye yönlendirmektedir. Aynı şekilde kızın sevdiği adamla kaçması ve gayri
resmî bir şekilde evlenmesi de böyledir. Son olarak diğer bir namus cinayeti sebebi
de kızın uyuşturucu madde etkisindeki babası veya kardeşi tarafından tecavüze
uğraması halidir. Maalesef bu son sebebin altında yatan nedenler uyuşturucu ve
kimi hallerde tüm ailenin aynı odada yatmasına yol açan konut yetersizliğidir.

(5)

Suçun işlendiği yerler: Suç genelde Mısır’ın yüksek yerlerindeki köylerde, kabile
geleneklerinin hüküm sürdüğü bölgelerde ve köyden göç eden, geleneklerine bağlı
yoksul kesimin yaşadığı mahallelerde işlenmektedir.
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Suçu işleyenlerin özellikleri: Bu araştırmaya göre suçlular sıklıkla okuma yazma
bilmeyenler ve eğitimsizlerden oluşmaktadır. Köylüler, işçiler, esnaf gibi baskın
değerlerden etkilenen, aile düzenine uyan kesim suçu işlemektedir. Zira namus
cinayetlerine ilişkin kararlar genelde ailenin görüş birliği neticesinde alınmaktadır.

(6)

Bu da bize göstermektedir ki namus cinayetleri bu çalışmanın başında
değindiğimiz kültür veya değerler çatışmasının bir yansımasıdır. Faillerin itirafları
genelde bu yöndedir: çoğu zaman bir pişmanlık duymadıklarını, ucunda ölüm
cezası dahi olsa cinayeti işleyeceklerini ifade etmektedirler. Ayrıca eklerler: amaç
ailenin namusunun kurbanın kanında temizlemektir.
Suçun işleniş şekli: Namus cinayetleri çeşitli şekillerde işlenmektedir: bıçak
kullanarak öldürme, mağdurun boğulması, silahla vurulması, zehir içmeye
zorlanması, canlı canlı yakılması veya son olarak suya atılması (nehre veya Nil’e).

(7)



Suçun mağdurları: Zina yapan veya zina yaptığından şüphe edilen kız çocuğu,
eş, anne. Kimi zaman gayri meşru hamilelikten doğan bebek ve zina yapan
kadının aşığı da cinayet mağduru olabilmektedir.



Namus cinayetlerinin cezaî nitelendirmesi: Namus cinayetleri çoğu zaman bir
tasarlama ve tuzak kurma süreci sonunda işlenmektedir. Ceza kanununun
öngördüğü ceza ise ölüm cezasıdır. Bununla beraber hâkimler failin üzerindeki
aile ve çevre baskısını da dikkate alarak ve m. 17’yi uygulayarak cezayı
hafifletme eğilimi göstermektedirler.
Bölüm IV
Bu sorunla nasıl yüzleşmek gerekir?

A: Bu çalışma göstermektedir ki cezai yaptırım bir çözüm bulunmasında en son sıradadır.
Yaptırımın ağırlığı bir değişiklik yaratmamaktadır ve hâkimler cezanın hafifletilmesi
eğilimindedirler. Öte yandan cezanın kaldırılmasını öngören kanunların (örneğin
Lübnan Ceza Kanunu) bu politikayı derhal değiştirmesi gerekmektedir. Hâkime
güvenmek ve suçu somut olaya göre değerlendirmesine izin vermek gerekmektedir.
B: Devletlerin kırsal kesimin, kabilelerin ve şehirdeki gecekondu bölgelerinin eğitim ve
sosyo-kültürel seviyesini yükseltmek için ulusal bir plan hazırlaması gerekmektedir.
C: Medyada ve okullarda bir kampanya yürütülerek tüm dinlerin insan hayatına önem
verdiği ve namus cinayetini yasakladığı hususunda insanlar aydınlatılmalıdır. İslam
açısından kadının zina yapsa bile hayatının nasıl pozitif hukuktan dahi daha iyi
korunduğunu görmüş bulunuyoruz.
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D: Kültür çatışması sorununa da kanuna ve insan hayatına saygının esas olduğu yeni bir
kültür oluşturularak bir çözüm yaratılmalıdır.
E: En önemli değerin insan hayatı olduğu bir pozitif değerler sistemi üzerine kurulu bir
ahlak eğitimine önem verilmelidir.
F: Mısır’da uygulamadaki bazı çözümler şu şekildedir: zina yapan kadından boşanılması,
kendisine karşı şikâyette bulunulması ve evlilik dışı ilişki yaşayan kız ve erkeğin
evlenmesi gibi.
G: Sosyolog, psikolog, mağdur bilimciler, din bilimciler ve hukukçuların uygun bir
çözüm bulmak için araştırma yapmaları gerekmektedir.
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Mexico is a federal republic composed of 32 autonomous entities (31 states and a Federal
District). Mexico has a population of 110 million people, 54 percent of which are women.
We are a multicultural country with more than 50 different ethnic groups, defending their
culture and traditions and of course their beliefs about women.
In 2006, the institute of information and statistics of the country (known as INEGI)
conducted a survey of households throughout the country to gather data on the violence
experienced by women in Mexico. The result of that survey showed that 67% of women
in Mexico suffer psychological violence, --mainly insults--, over 50 percent are beaten,
and 3.5 percent have been victims of sexual violence.
One of the mostly recognized and common forms of violence against women is the one
coming from the husband or the person they are emotionally attached to. The various
manifestations of this sort of violence, range from insults, contempt or devaluation,
among others, --known as psychological violence--, to blatant physical abuse ranging
from assault and battery in its various forms, to the illegal deprivation of liberty or even
murder.
Mexican criminal law generally recognizes and punishes such conducts, and in some
cases increases the penalties when they occur mainly within the household, whether
against the wife, concubine or couple to whom the perpetrators are united in a loving
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relationship; in other cases, these penalties increase based on betrayal, that is, when the
promise of care and affection is violated.
Other forms of violence against women that are experienced within the household are
sexual violence, sexual abuse of little girls, economic violence, and rape in the marriage.
The workplace, school or even the streets are not without dangers for women: sexual
abuse, sexual harassment, rape, trafficking in women, and even murder, are crimes
committed against women in the community.
Economic violence against women translates into denying women the resources
necessary for their subsistence and their families’ subsistence, keeping, the men, the legal
ownership of the family’s common goods (only eight per cent of Mexican women legally
own a property). This becomes a form of blackmail or oppression, and it constitutes
economic violence, which is already contemplated in the Mexican Criminal Law.
Because of this troublesome situation for women, Mexico has been marked by
international organizations, mainly by the UN CEDAW Committee and regional human
rights mechanisms of the Organization of American States (OAS), due to the violence
that thousands of women have suffered, having some of them lost their lives in and out of
their homes.
It is true that the responses taken in Mexico to address violence against women have been
partial: While most state legislations have extended the state's responsibility regarding the
human rights of women, it is also to be noted that the law and the mainstream culture still
continues to protect the male domination within the family, at the expense of the safety of
women and girls; that is why their household itself, sometimes, is the most unsafe place
for women, because in it they are at increased risk of violence from their partner or
spouse, parents or relatives.
Thanks to the National Law on Access of Women to a Life Free of Violence, --legislation
passed in 2007 to provide a comprehensive response to domestic violence--, public
policies are expected to be shared and implemented by all states and municipalities, since
that law recommends a set of legislative reforms to enable punishment to all forms of
violence against women. While this law has begun to be implemented, we still have a
long way to go to ensure to women the right to a life free of violence.
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After this brief introduction on the situation of violence that women in Mexico suffer,
let's talk about the pending agenda, the deficits that we have, that keep women in a
situation of subordination motivated by culture and traditions, such as the so-called
"honour crimes" which still remain in some State laws. These crimes have been
mentioned by the CEDAW as those justifying or that generate violence against women.
In the case of Mexico, honour crimes found in some codes of criminal law are: the
abduction, statutory rape, and murder caused by marital infidelity.
The CEDAW Committee, under its Recommendation No. 19, insists:
“Traditional attitudes by which women are regarded as subordinate to men, or as having
stereotyped roles, perpetuate widespread practices involving violence or coercion, such
as family violence and abuse, forced marriage, dowry deaths, acid attacks, and female
circumcision. Such prejudices and practices may justify gender-based violence as a form
of protection or control of women. The effect of such violence on the physical and mental
integrity of women is to deprive them of the equal enjoyment, exercise and knowledge of
human rights and fundamental freedoms. While this comment addresses mainly actual or
threatened violence, the underlying consequences of these forms of gender-based violence
help to maintain women in subordinate roles and contribute to the low level of political
participation and to their lower level of education, skills and work opportunities.”
The CEDAW Committee requires as well from the States Parties to pass legislation to
remove the defence of honour in regard to the assault or murder of a female family
member (Specific Recommendation 24, ii).
Taking into account the CEDAW’s recommendations, we will describe some of the laws
still in force in Mexico regarding crimes of honor.
In cases of abduction and statutory rape it should be noted that these crimes are
committed against underage women, ranging from 11 to 18 years old. The marriage
between the perpetrator and victim, “to protect the honor of the victim’s family” legally
eliminates the crime (according with the Mexican legislation).
ABDUCTION
The abduction is considered a crime in 14 states in Mexico, where it is defined as follows:
“when a person removes, withholds or takes possession of a woman through physical or
moral violence to satisfy a sexual lust, or marriage”.
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In most cases this offense can only be prosecuted by complaint of the victim or of her
parents or guardians, and, in others, her husband. In ten of these criminal laws,
prosecution ceases after the marriage between the perpetrator and the victim, causing
thereby another form of violence, which is a forced marriage.
The CEDAW Convention in his Article 16 establishes
“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against
women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall
ensure, on a basis of equality of men and women:
(b) The same right to freely choose a spouse and to enter into marriage only with their
free and full consent;
2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary
action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to
make the registration of marriages in an official registry compulsory”.
Let us exemplify the abduction case through the Criminal Code of the State of Nuevo
Leon, in Northern Mexico:
“Article 359. - When whoever takes over a woman through physical or moral violence,
seduction or deception, to satisfy a sexual lust, or marriage, he or she are given a sentence
of six months to six years imprisonment.
Article 362. - When the raptor marries the offended woman, you cannot proceed
criminally against him and his accomplices for abduction, except in the case of the
annulment of the marriage.”
The following table shows the states of Mexico where each kind of "motivation" for the
abduction occurs, the penalty, the exclusion or termination of criminal proceedings
through marriage which Mexican criminal law contemplates.
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TABLE 1
ABDUCTION

-To satisfy
sexual lust
Baja
California

Marriage

Penalty

Termination
of criminal
proceedings

Baja
California

2 to 6 years

X

Campeche

Campeche

6 months to 6 years

X

Coahuila

Coahuila

6 months to 6 years

Colima

Chiapas

1 to 6 years; Half
increases when it is
public server

Hidalgo

Hidalgo

1 to 6 years

-To satisfy
sexual lust
Nuevo
León

Complaint by
the victim or
family

1 to 6 years

Chiapas

Marriage

Penalty

X

Termination
of criminal
proceedings

Nuevo León

6 months to 6 years

X

Puebla

Puebla

6 months to 5 years

X

Querétaro

Querétaro

3 months to 4 years

X

San Luis
Potosí

6 months to 3 years

X

San Luis
Potosí
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Prosecuted
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the victim or
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Sinaloa

Sinaloa

1to 6 years

X

Sonora

Sonora

6 month to 6 years

X

Tabasco

Tabasco

1 to 5 years

Zacatecas

Zacatecas

6 months to 6 years;

X

STATUTORY RAPE
Regarding statutory rape, this is a crime that is committed against women between 12 and
18 years of age, by the perpetrator´s seduction or deceit to obtain the victim’s consent.
In some Mexican Criminal Codes, subjective elements such as “chastity” or “honesty” are
required from the victim to denounce this crime. Again, the marriage of the victim with
the perpetrator eliminates criminal liability and serves "to repair the damage" to the
victim's family.
Examples of this definition are found in the Criminal Code of the Mexican State of
Sinaloa:
“Article 184. – Whoever has intercourse with a woman under eighteen but over twelve,
chaste and honest, obtaining consent through deception will be given imprisonment from
one to four years.”
TABLE 2
STATUTORY RAPE

State

Livin
Ho
Cas
g
ne
te
hones
st
tly

Aguascalientes

X

Baja
California
Baja

X

California Sur
Campeche

Age
(years)

Marriage
extinguishe
s criminal
action

12 to 16
X

1 to 5 years
X

12 to 18
12 to 18
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Coahuila

12 to 16

1 month to 3 years

Colima

14 to 16

1 to 6 years

Chiapas

12 to 18

3 to 7 years

Chihuahua

14 to 18

1 to 4 years

Distrito
Federal
Durango

12 to 18

6 months to 4 years

14 to 18

6 months to 4 years

Guanajuato

Less
than16

6 months to 3 years

Guerrero

12 to 18

1 to 6 years

Hidalgo

12 to 18

3 to 8 years

State

Livin
Ho
Cas
g
ne
te
hones
st
tly

Age
(years)

Marriage
extinguishe
s criminal
action

Penalty

Jalisco

12 to 18

1 month to 3 years

Estado de
México
Michoacán

15 to 18

6 months to 4 years

12 to 16

3 to 8 years

Morelos

12 to 18

5 to 10 years

Nuevo León

Less than
18
13 to 18

Oaxaca

12 to 18

3 to 7 years

Puebla

12 to 18

2 to 8 years

Nayarit

Querétaro

X

X

X

Less than
17

X

X

1 to 6 years
1 to 5 years

X

4 months to 6 years

Quintana Roo

14 to 18

4 to 8 years

San Luis
Potosí
Sinaloa

12 to 16

1 to 5 years

16 to 18
X

1 to 4 years (16 to
18) /

X

12 to 16, increased
3bymonths
a 3 years
one half

X

X
12 to 16

Sonora

X

12 to 18
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Tabasco

12 to 17

seis months a 5 years

Tamaulipas

12 to 18

3 months to 4 years

Veracruz

14 to 18

6 months to 5 years

Yucatán

12 to 18

3 months to 4 years

Zacatecas

12 to 18

3 months to 3 years

MURDER
In Mexico there are several ways to punish the murder of a woman: some of them
consider a greater punishment when committed against the spouse or couple, others go
further and consider penalizing a criminal type called femicide, which is described by
Committee of Experts of the follow-up Mechanism to the Belem do Pará Convention as:
“…the murder of women because they are women, whether it is committed within the
family, a domestic partnership, or any other interpersonal relationship, or by anyone on
the community, or whether it is perpetrated or tolerated by the state or its agents”.
Other State Penal Codes still consider that the "honour defense" entitles men to kill
"unfaithful" women without being accused of a serious crime or murder, being given a
minimal sanction for it.
Murder as "deprivation of the life of another" is an offense foreseen by the penal codes of
all the country; however, it is considered aggravated murder when committed against the
spouse. In 21 States and in the Federal Criminal Code murder is an aggravated crime
when it affects the "concubine”, in 6 states the generic term of “couple” is considered.
As an example, let us look at the Criminal Code of the State of Chihuahua:
“Article 125. Whoever deprived his/her ancestor or descendant by blood in a straight line,
sibling, adoptive parent or adopted child, spouse, concubine or other permanent
relationship, of their lives with the recognizance of that relationship, shall be liable to
imprisonment for ten to thirty years.
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TABLE 3
AGGRAVATED OR QUALIFIED HOMICIDE
Spouse

Concubine

Relationship

Woman

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascaliente
s

Baja California

Baja California

16 to 30 years

Baja California Sur

Baja California
Sur

20 to 50 years

Campeche

Campeche

10 to 40 years

Coahuila

Coahuila

Colima*

Colima*

Colima*

35 to 50 years

Chiapas

Chiapas

Chiapas

8 to 20 years

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito
Federal

Durango

Durango

10 to 15 years

Guanajuato

Guanajuato

25 to 35 years

Guerrero***

Guerrero

Hidalgo

Hidalgo

20 to 40 years

Jalisco

Jalisco

25 to 45 years

Estado de México

Estado de
México

20 to 50 years

Coahuila

Guerrero

Estado de
México

Michoacán**

Penalty

Chihuahua

7 to 30 years

10 to 30 years
8 to 20 years

Guerrero

20 to 40 years

40 to 70 years
20 to 40 years
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Morelos**

20 to 70 years

Nayarit**

20 to 50 years

Nuevo León**

25 to 50 years

Oaxaca**

30 to 40 years

Puebla

20 to 50 years

Querétaro

Querétaro

Quintana Roo

Quintana Roo

15 to 50 years

San Luis Potosí**
Sinaloa

Quintana
Roo

10 to 30 years

San Luis
Potosí

15 to 40 years

Sinaloa

15 to 35 years

Sonora**
Tabasco

25 to 50 years
Tabasco

20 to 50 years

Tamaulipas**

20 to 50 years

Tlaxcala**

17 to 30 years

Veracruz

Veracruz

Yucatán

Yucatán

Veracruz

30 to 40 years

Zacatecas**
Código Penal
Federal

10 to 70 years

16 to 30 years
Código Penal
Federal

10 to 40 years

* Applies to ex-spouse, ex-concubine or ex-couple
**

Not expressly, but as homicide with the label of treason

*** Typifies the crime of femicide: with a penalty of 30 to 50 years in prison.
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FEMICIDE
According to Recommendation dated August 25, 2006, the UN CEDAW Committee, in
its Report of the Mexican State, urges Mexico to accelerate the adoption of the
amendment of its criminal law to establish the crime of femicide. Some states in the
country have legislated on the matter; the state of Guerrero is one of them:

Criminal Code of the State of Guerrero
“Article 108 Bis. – Whoever deprives a woman of her life, under any of the following
circumstances, commits the crime of femicide and will be imposed from thirty to fifty
years imprisonment,
I. -

To hide a violation;

II. – Because of contempt or hatred of the victim;
III. - Torture or cruel or degrading treatment;
IV. - There is or has been a relationship of affection between the victim and the
aggressor;
V.-

Violence within the family or

VI. - The victim was found in a helpless state.”

HOMICIDE FOR INFIDELITY OR “FOR HONOR”.
In some state legislations we still find in their respective penal codes the so called
"marital infidelity killings", in a similar manner as in international law exist "homicide by
reasons of honor."
In 9 of these state laws, these crimes are punished with fewer penalties than a homicide,
which ranges from 8 to 20 years imprisonment in the state codes. So, the law in some
states in Mexico punishes the murder for marital infidelity with a sentence lesser than that
corresponding to the deprivation of another's life. This does not follow the CEDAW´s
recommendations in this regard.
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As an example of the "homicide by marital infidelity" we can quote the Criminal Code of
the State of Campeche:
“Article. 275. – The one, surprising their spouse in the carnal act or close to its
consummation, kills any of the perpetrators, or both.”
In the case of the Criminal Code of the State of Michoacán, that kind of crime is defined
as:
“Article 280. - The one, surprising their spouse in the carnal act or other closer before or
after its completion, deprives the life or injury any of the perpetrators, or both.”
An overview in this regard is provided in Table 4. The table shows the states in which the
murder is “caused” by marital infidelity or by "reason of honor" and the penalties
provided.

TABLE 4
MURDER BY CONJUGAL INFIDELITY (REASON OF HONOUR)
State

Penalty

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila*
Chiapas*
State

3 to 8 years
4 to 10 years
3 days to 3 years
Apply half the penalty that corresponds
2 to 8 years
Penalty

Distrito Federal*
Hidalgo*
Jalisco
Michoacán
Morelos*
Nayarit
Nuevo León*
Puebla*
Querétaro*

Will be assessed for one third of the penalties that apply for
3
10 years
thetocommission
Two-thirds of the sentence for intentional homicide
3 days to 5 years
The judge may reduce up to one-quarter the sanction
3
to 6 yearsto murder
applicable
3 a 8 years
8 days to 6 years
1 month to 9 years
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San Luis Potosí
Sinaloa*
Tabasco*
Yucatán
Zacatecas*

Half of the corresponding penalty for the crime of murder
2 to 8 years
Half of the corresponding penalty for the crime of murder
2 to 5 years
3 to 6 years

** Not expressly, but as accountability diminished by violent emotion
INJURIES FOR MARITAL INFIDELITY
In the case of the offense of injury, the state of "violent emotion" constitute the phrasing
with which the legislator meant, as in the case of murder, to take into consideration the
circumstances that lead a person to commit a crime, so the sanction to it must address
such circumstances as well.
Thus, in response to the "motivations" bearing the offender to a state of violent emotion,
the stipulated penalty for this offense in the various criminal codes will be reduced when
compared with that for other kind of injuries.
Currently, eight local penal codes consider marital infidelity injuries (“of honor”) with
lesser penalties in relation to those set for the offense of plain injury (see Table 5).
To illustrate, here are some definitions for this kind of offense let us consider the State of
Baja California Penal Code:
“Article 154. - When someone finds his or her spouse in the carnal act or near the
consummation:
…II. If injury were caused to any of the perpetrators or both, half the penalty applicable
to the type of injuries inflicted shall be imposed.”
In the Criminal Code of Baja California Sur:
“Article 274. – Prison sentencing will be reduced to half of the minimum and maximum
provided for homicide or injury, to whoever commits these crimes under the following
circumstances:
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I. When in a state of violent emotion, surprised because of finding his spouse in the act of
adultery or one close to its consummation, injured one or both or deprived either one or
both of their lives.
The following table shows the penalty that, by State Criminal Code, are provide for the
offence of injury of marital infidelity.

TABLE 5
INJURIES DUE TO MARITAL INFIDELITY (REASON FOR HONOUR)
Estado

Penalidad

Baja California

Shall be half the penalty that corresponds

Baja California Sur

Reduces halfway into its minimum and maximum

Campeche

3 days to 3 years

Coahuila*

Be applied half of sentences that point to the typical
figure of injury

Chiapas

Up to two thirds parties of the penalty

Distrito Federal*

Shall be a third part of the penalties that apply

Jalisco

Shall apply five sixths of the minimum and maximum

Michoacán

3 days to 5 years

Morelos*

The judge may be reduced up to one-fourth party the
applicable penalty to the murder

Nayarit

3 to 6 years

Nuevo León*

The penalty shall be from three days to two thirds of
the penalty corresponding

Puebla*

8 days to 6 years
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Querétaro*

1 month to 9 years

San Luis Potosí

Shall be half the penalty that is appropriate

Sinaloa*

From a third to that it would be the corresponding

Tabasco*

Penalty shall be reduced to half

Tamaulipas

3 days to 3 years

Yucatán

2 to 5 years

Zacatecas*

30 days to 3 years

* Not expressly, but as accountability diminished by violent emotion
Note: Regularly in the above codes is considered this crime and the corresponding
penalties in the common rules for homicide and injury.
The laws are the expression of the values of a society, its beliefs, what society protects
and what it rejects. In Mexico, the laws favor the fathers honor, the husbands and even
the perpetrators, above the rights of battered women; this remain as a legacy of centuries
of subordination and discrimination against women, fueled mainly by religious dogmas
and prejudices.
Therefore, Article 2 of CEDAW establishes the obligation of
“States Parties to condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue
by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against
women and, to this end, undertake:
Take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws,
regulations, customs and practices which constitute discrimination against women…”
It is clear that the Mexican State has not complied with international commitments since
it maintains laws that justify and condone violence, laws that have full acceptance in rural
and indigenous regions of Mexico, where most women have little education and limiting
the access to their rights, forcing them to be married as children, between twelve and
fourteen years of age, being that marriage “legal”. Many of them are raped by the father
or other male relative; in other regions are sold as a commodity.
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Women in rural environments, they all learn to live with violence and see it as an
ordinary thing.
In the cities, women have greater access to education, health and work, but the everyday
decision-making almost always corresponds to the head of the family, the father or
husband; discrimination and customs are held against women.
This is just a sample of the situation in which Mexican women live and, like women in
many regions of the world, face obstacles towards achieving equality and recognition of
their human rights.
In the region of America and the Caribbean we have, since 1993, a specific convention on
violence against women “Inter-American Convention on the prevention, punishment an
eradication of violence against women”, and also we have a Mechanism to follow up on
the implementation of the Convention. We are glad to know that a similar process
already starts in Europe.
That convention considers violence against women as a violation of their basic human
rights and freedoms. Violence against Women is an offense against human dignity and a
manifestation of the historically unequal power relations between women and men.
As long as the world does not accept that violence against women is a human rights
violation, we will not achieve the changes necessary to live as men and women equal in
dignity and rights.
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Meksika 32 otonom bölgeden (31 eyalet ve bir federatif bölge) oluşan bir
cumhuriyettir. Meksika nüfusu 110 milyon olup, %54’ü kadınlardan oluşmaktadır.
Meksika, 50 etnik grup ve bu grupların kültür, gelenekleri ve tabii ki de kadına olan
inançlarının korunmasıyla çok kültürlü bir ülkedir.
2006 yılında, ülkenin bilgi ve istatistik enstitüsü (İNEGİ olarak bilinir), Meksikalı
kadınların uğradığı şiddet olaylarına ilişkin veri oluşturmak üzere aile üyeleri üzerine bir
araştırma yaptı. Bu araştırma sonuçları gösterdi ki Meksika’daki kadınların %67’si
psikolojik şiddet (özellikle aşağılanma) görmekte, %50’den fazlası dayak mağduru
olmakta ve %3,5’ten fazlası da cinsel suç mağduru olmaktadır.
En fazla tespit edilen ve yaygın olarak görülen kadına karşı şiddet şekli, kocadan
veya duygusal birliktelikte partnerden kaynaklanmaktadır. Bu şiddetin çeşitli görünüm
şekilleri olarak, aşağılama, hakaret veya değersiz görme yani psikolojik şiddet, fiili
tecavüzden (yaralama) kötü muameleye kadar bir dizi fiziksel şiddet, kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma ve hatta cinayet karşımıza çıkmıştır.
Meksika Ceza Hukuku, bu tür hareketleri cezalandırmakta ve hatta bazı
durumlarda eğer ev halkı arasında, eşe karşı, nikahsız eşe karşı veya duygusal birliktelikte
partnere karşı meydana gelirse cezayı ağırlaştırmakta; diğer durumlarda cezanın
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arttırılması ihanet üzerine temellendirilmiştir ki ihanet, bakım ve gözetim yükümünün
ihlal edilmesidir.
Hane halkı arasında kadına karşı şiddetin diğer görünüm şekilleri; cinsel şiddet,
çocukların cinsel istismarı, ekonomik şiddet ve evlilik içinde cinsel saldırıdır.
İşyeri, okullar ve hatta sokaklar kadınlar için tehlikesiz değildir; cinsel istismar,
cinsel taciz, kadın ticareti ve hatta cinayet, Meksika’da kadına karşı işlenen suçlardandır.
Kadına karşı ekonomik şiddet, ailenin ortak mallarının yasal maliki erkek olduğundan
(Meksika’da kadınların sadece %8 i yasal olarak özel mülkiyet hakkına sahiptir), kadının
kendisi ve ailesinin yaşaması için gerekli temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasına
dönüşmektedir. Bu durum şantaj ve baskı haline gelmekte ve böylece Meksika Ceza
Hukukunda tartışılan (tasarı söz konusu) ekonomik şiddeti oluşturmaktadır.
Bu sıkıntılı sebepten dolayı Meksika, Birleşmiş Milletler CEDAW (Kadına Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) ve bölgesel insan hakları mekanizması olan
Amerikan Devletleri Organizasyonu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından, binlerce
kadının şiddet görmesi ve birçoğunun gerek ev içinde gerekse dışında yaşamını yitirmesi
nedeniyle damgalanmıştır.
Şu doğrudur ki, (çalışma sonucunda) alınan yanıtlar Meksika’da kadına karşı
şiddetin bölgesel olduğunu göstermektedir: Birçok eyalet, kadın hakları konusunda
devletin sorumluluğunu arttırırken, kadınların ve kızların can güvenliği pahasına, hukuk
ve ana kültür akımının toplumda erkek egemenliğini hala koruduğu belirtilebilir. Bu
yüzden, bazı durumlarda, hane halkı kadınlar için en güvensiz yer olmaktadır. Çünkü
kadınlar, orada kocası ve partnerleri, ebeveynleri ve akrabalarından dolayı daha fazla risk
altındalar.
Kadınların Şiddetsiz Bir Yaşama Erişimi Hakkında Ulusal Kanuna (kadına karşı şiddet
üzerinde kapsamlı bir etki sağlamak için 2007’de parlamentodan geçti) teşekkürler.
Kadına karşı şiddetin her türlüsünün cezalandırılması için yasal reformları yapma yetkisi
verdiğinden beri, tüm eyaletlerin ve belediyelerin ortak hareket etmesi ve
uygulamasından kamu yararı beklenmektedir. Bu kanun uygulanmaya devam ederken,
kadınların şiddetten uzak yaşam haklarından emin olabilmek için gitmemiz gereken uzun
bir yol var.
Meksika’da kadına karşı şiddet ile ilgili bu kısa açıklamadan sonra gündemdeki
konu olan ve hala bazı eyaletlerde bulunan ve “namus cinayeti (töre saiki ile öldürme)”
olarak adlandırılan durum hakkında konuşalım. Bu husus bizim için bir eksiklik teşkil

816

Meksika Yasal Düzenlemelerinde Kadına Karşı Şiddet ve Namus Suçları
Patricia Olamendi
Çev.: Araş. Gör. Mahmut Kaplan, Araş. Gör. Melik Kartal

etmektedir. CEDAW bu suçların, kadına karşı şiddeti haklı çıkardığı veya meydana
getirdiğini söylemektedir. Meksika’da bazı kanunlarda töre saikiyle işlenen suçlar
düzenlenmiştir; kız kaçırma, cinsel saldırı ve zina sebebiyle öldürme gibi.
CEDAW Komitesi 19 numaralı Tavsiye Kararında;
“ Kadını erkeğe karşı ikinci plana atan ve basmakalıp roller biçen geleneksel
davranışlar, aile içi şiddet ve istismar, evliliğe zorlama, miras için öldürme(kadınlara
karşı), asit saldırıları ve kadın sünneti gibi şiddet ve baskının yaygın bir şekilde
uygulanmasını sürdürmektedir. Bu gibi tarafgirlik ve uygulamalar kadını kontrol etme ve
koruma biçimi olan cinsiyet temelli şiddeti haklı çıkarmaktadır (hukuka uygun hale
getirmektedir). Bu gibi şiddetin kadının fiziksel ve ruhsal tamlığı üzerine etkileri ise
onları eşit eğlenceden, insan hakları ve temel özgürlüklerin uygulanması ve bu konuda
bilgi edinilmesinden mahrum etmektir. Bu yorum aktüel veya gerçekleşme tehlikesi olan
şiddeti işaret ederken, cinsiyete dayalı şiddetin altı çizilmesi gereken sonuçları ise
şunlardır; kadınların ikincil rollere sahip olmasını sürdürme, politikaya daha düşük
seviyede katkıda bulunma ve katılma, daha düşük seviyede eğitim alma ve daha düşük iş
fırsatlarına sahip olma.”
CEDAW Komitesi, Katılımcı Devletlere aile içinde kadın bireylere karşı işlenen
yaralama ve öldürme suçlarında namus savunmasını kaldıracak yasal düzenlemeler
yapmasını istedi (Özel Tavsiye 24, ii).
CEDAW’ın direktiflerini hesaba katarak, Meksika’da hala yürürlükte olan töre
saikiyle işlenen suçlara ilişkin kanunlarda düzenlemeler yapacağız.
Kız kaçırma ve reşit olmayanla cinsel ilişki olaylarına baktığımız zaman bu suçlar, 11-18
yaş arası kadınlara (çocuklara) karşı işlenmektedir. Fail ile mağdur arasında gerçekleşen
evlilik, “mağdurun ailesinin namusunu korumak için yapılmakta” ve fiili suç olmaktan
çıkarmaktadır (Meksika kanunlarına göre).

KIZ KAÇIRMA

Kız kaçırma Meksika’da 14 eyalette suç olarak düzenlenmiştir. Şu şekilde
tanımlanmıştır: “ Evlenmek veya cinsel arzularını tatmin etmek için manevi veya fiziksel


Çevirenin notu: Yazar burada reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan bahsetse de TCK’da bu suç cinsel
istismar suçudur.
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şiddet kullanarak bir kadını başka bir yere götüren, alı koyan veya kadına sahip olan
kişi…”.
Birçok olayda bu suç, mağdurun, ailesinin veya vasisinin şikâyetiyle
kovuşturulabilmekte, diğer davalarda kocanın şikâyeti üzerine kovuşturulabilmektedir.
Bu ceza kanunlarından on tanesinde, fail ile mağdurun evlenmesi sonucu soruşturma sona
ermektedir ki böylece zorlama evlilik söz konusu olmakta ve bu durum şiddetin bir başka
şeklini oluşturmaktadır.
CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi)
Sözleşmesi’nin 16. maddesinde saptandığına göre;
“Taraf Devletler, evlilik, aile ilişkileri, özellikle de kadın erkek eşitliğine ilişkin
konularla ilgili olarak kadına karşı uygulanan ayrımcılığı önlemek amacıyla uygun bütün
tedbirleri almalıdır:
(b) Eşini serbestçe seçme ve sadece özgür ve tam iradeleri ile evlenme hakkı
bakımından da durum aynıdır.
2. Çocukların nişanlanmaları ve evlenmelerinin hiçbir hukuki sonuç
doğurmayacağı, evlilik için asgari yaşın belirlenmesi ve evliliklerin resmi sicile zorunlu
olarak kaydettirilmesi hususlarında gerekli, yasa çıkarmayı da kapsayan, her şeyin
yapılması”
Bu durumu Kuzey Meksika eyaletlerinden Nuevo Leon Ceza Kanununa göre
örneklendirelim:
“Madde 359: Bir kadını zorla veya aldatarak iğfal etmek için, cinsel arzuları
tatmin etme veya evlenmek için fiziksel veya manevi şiddet uygulayarak kaçıran kişiye 6
aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilir.
Madde 362: Fail, mağdur ile evlendiği zaman, faile ve müşterek faile veya
şeriklere karşı soruşturma/kovuşturma yürütülemez, ancak evliliğin boşanma ile sona
erdiği durdum hariçtir.”
Aşağıdaki tabloda Meksika eyaletlerinde kız kaçırma filinin işlenmesine neden
olan “saik”in türleri, cezası, ceza soruşturmasını sonlandıran haller yer almaktadır.

Tablo 1
Cinsel

Evlenme

Cezası

Ceza
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Arzuları
Tatmin

Soruşturmasını
Sonlandırma
(Soruşturmanın
dışına çıkarma)

Baja
California

Baja
California

2yıldan 6
yıla kadar

Var

Campeche

Campeche 6 aydan 6
yıla kadar

Var

Coahuila

Coahuila

6 aydan 6
yıla kadar

Yok

1 yıldan 6
yıla kadar

Yok

Colima
Chiapas

Chiapas

1yıldan 6
yıla
kadar; fail
kamu
görevlisi
ise yarı
oranında
artırım

Var

Hidalgo

Hidalgo

1yıldan 6
yıla kadar

Yok

Nuevo Leon

Nuevo
Leon

6 aydan 6
yıla kadar

Var

Puebla

Puebla

6 aydan 5
yıla kadar

Var

Queretaro

Queretaro

3 aydan 4
yıla kadar

San
Potosi
Sinaloa

Luis San Luis 6 aydan 3
Potosi
yıla kadar

Var

1yıldan 6

Var

Sinaloa
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yıla kadar
Sonora

Sonora

6 aydan 6
yıla kadar

Var

Tabasco

Tabasco

1 yıldan 5
yıla kadar

Yok

Zecatecas

Zecatecas

6 aydan 6
yıla kadar

Var

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 12-18 yaş arasındaki kız çocuklarına karşı fail
tarafından mağdurenin rızasını elde etmek için cebir kullanılması veya mağdurenin
aldatılması suretiyle işlenir. Bazı Meksika Ceza Kanunlarında, bu suçun ihbar
edilebilmesi için mağdurenin “iffeti” ve “dürüstlüğü” olması gerekir. Tekrar belirtmek
gerekir ki mağdure ile fail arasındaki evlilik, ceza sorumluluğunu kaldırmakta ve suç
nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesine hizmet etmektedir (Bu giderim mağdurenin
ailesine yapılmaktadır).

Örnek olarak Meksika’nın eyaletlerinde Sinaloa’nın Ceza Kanunu’ndaki tanımı
şöyledir:
“ Madde 184: Her kim, 18 yaşından küçük ve 12 yaşından büyük, dürüst ve iffetli
bir bayan (çocuk) ile, aldatmak suretiyle rızasını alarak cinsel ilişkiye girerse; 1 yıldan 4
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Tablo 2
Eyalet

Na
mu
s

Dür
üst

Dürüst
Yaşam

Yaş



Evlilik Halinde
Kovuşturmanın
Sona

Ceza

Yazar burada reşit olmayanla cinsel ilişki suçun ele almışsa da bu suçun TCK’daki karşılığı cinsel istismar
suçudur.
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Ermesi
Aguascalientes X
Baja
California

X

1yıldan 5
yıla kadar

12-16
X

X

2 yıldan 6
yıla kadar

Baja
California Sur

12-18

Campeche

12-18

Coahuila

12-16

1 aydan 3
yıla kadar

Colima

14-16

1yıldan 6
yıla kadar

Chiapas

12-18

3 yıldan 7
yıla kadar

Chihuahua

14-18

1yıldan
4yıla kadar

Distrito
Federal

12-18

6 aydan 4
yıla kadar

Durango

14-18

6 aydan 4
yıla kadar

Guanajuato

16’dan
küçük

6ay-3 yıl

Guerrero

12-18

1 yıldan 6
yıla kadar

Hidalgo

12-18

3 yıldan 8
yıla kadar

Jalisco

12 - 18
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Estado de
México

15 -18

6 aydan 4
yıla kadar

Michoacán

12 - 16

3 yıldan 8
yıla kadar

Morelos

12 - 18

5 yıldan 10
yıla kadar

Nayarit

X

18’den
küçük

X

X

1 yıldan 6
yıla kadar

Nuevo León

13 - 18

1 yıldan 5
yıla kadar

Oaxaca

12 -18

3 yıldan 7
yıla kadar

Puebla

12 - 18

2 yıldan 8
yıla kadar

Querétaro

X

17’den
küçük

X

Quintana Roo

X

4 yıldan 8
yıla kadar

14-18

1 yıldan 5
yıla kadar

San Luis
Potosí

12 - 16

16-18 için
1-4 yıl

16 - 18
Sinaloa

X

X

X
12 - 16

Sonora
Tabasco

4 aydan to
6 yıla kadar

X

12 - 18
12 - 17
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yıla kadar
Tamaulipas

12 -18

3 aydan 4
yıla kadar

Veracruz

14 -18

6 aydan 5
yıla kadar

Yucatán

12 - 18

3 aydan 4
yıla kadar

Zacatecas

12 - 18

3 aydan 3
yıla kadar

ÖLDÜRME SUÇU

Meksika’da kadına karşı işlenen cinayetlere öngörülen cezanın belirlenmesinde
çeşitli yollar izlenmektedir. Bunlardan bazısı bu suçun diğer eşe karşı işlenmesini cezayı
ağırlaştırıcı bir neden olarak görürken diğerleri daha da ileri gider ve Belem do Para
Sözleşmesi’ne göre kurulan takip mekanizması uzmanlarının oluşturduğu komisyonca
belirlenen ve “femicide” (kadına karşı işlenen öldürme suçu) olarak adlandırılan bir suç
tipini kabul eder. Bu sözleşmeye göre kadın, yalnızca kadın olduğu için, ona karşı işlenen
öldürme eylemi farklı bir suç tipi (femicide) teşkil eder. Ayrıca bu suçun aile içinde veya
aynı evi paylaşanlar arasında ya da kişiler arası ilişki içerisinde yahut toplumun herhangi
bir ferdi tarafından işlenip işlenmediği veya devlet ya da kurumlarınca bu suçun işlenmesi
veya işlenmesine göz yumulması hali göz önünde bulundurulur.
Bazı eyaletlerin ceza kanunları, öldürme ya da başkaca önemli bir suçu işlemeyip
yalnızca eşini aldatan kadını öldüren erkeği “izzeti müdafaa” halinde kabul ettiği için, bu
kişi hakkında cüzi bir yaptırım öngörür.
Öldürme “başkasının hayatına son verme” fiili, bütün eyaletlerin ceza
kanunlarında suç olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra bu suçun eşe karşı işlenmesi
ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. Federal Ceza Kanunu’nda ve 21 eyalette
öldürme suçunun nikâhsız birlikte olunan kişiye karşı işlenmesi hali de cezayı ağırlaştırıcı
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bir neden olarak kabul edilmektedir. Altı eyalette ise nikahsız birliktelik, eş kavramının
genel bir ifadesi olarak kabul edilmektedir.
Örnek olarak Chihuahu Eyaleti Ceza Kanunu’nu inceleyelim:

Altsoy veya üstsoydan birini, kardeşini, evlat edineni, evlat edindiğini, eşini, nikâhsız
birliktelik yaşadığı veya uzun süreli ilişki halinde olduğu birini (ilişkilerinin varlığının
tanınması koşuluyla) öldüren kimse 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Tablo 3

Eş

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Nikahsız birliktelik

Aguascalientes

Kişiler arası
ilişki

Kadın

Ceza
20
yıldan
50 yıla
kadar

Aguascalientes

Baja California

16
yıldan
30 yıla
kadar

Baja California Sur

20
yıldan
50 yıla
kadar

Campeche

10
yıldan
40 yıla
kadar
Coahuil
a

Coahuila
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kadar

Colima*

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Colima*

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Colima*

35
yıldan
50 yıla
kadar

Chiapas

8
yıldan
20 yıla
kadar

Chihuahua

10
yıldan
30 yıla
kadar

Chihua
hua

8
yıldan
20 yıla
kadar

Distrito Federal

Durango

10
yıldan
15 yıla
kadar

Guanajuato

25
yıldan
35 yıla
kadar

Guerrero***

Guerrero

Hidalgo

Hidalgo

Guerrero

Guerrer
o

20
yıldan
40 yıla
kadar
20
yıldan
40 yıla
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kadar

Jalisco

Estado de México

25
yıldan
45 yıla
kadar

Jalisco

Estado de México

Estado de
México

40
yıldan
70 yıla
kadar

Michoacán**

20
yıldan
40 yıla
kadar

Morelos**

20
yıldan
70 yıla
kadar

Nayarit**

20
yıldan
50
yıla
kadar

Nuevo León**

25
yıldan
50 yıla
kadar

Oaxaca**

30
yıldan
40 yıla
kadar

Puebla

20
yıldan
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50 yıla
kadar

Querétaro

Quintana Roo

Querétaro

15
yıldan
50 yıla
kadar

Quintana Roo

Quintan
a Roo

10
yıldan
30
yıla
kadar

San
Luis
Potosí

15
yıldan
40
yıla
kadar

San Luis Potosí**

Sinaloa

15
yıldan
35 yıla
kadar

Sinaloa

Sonora**

25
yıldan
50
yıla
kadar

Tabasco

20
yıldan
50 yıla
kadar

Tabasco

20
yıldan
50 yıla
kadar

Tamaulipas**
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Tlaxcala**

17
yıldan
30 yıla
kadar

Veracruz

10
yıldan
70 yıla
kadar

Yucatán

Veracru
z

Veracruz

30
yıldan
40 yıla
kadar

Yucatán

16
yıldan
30 yıla
kadar

Zacatecas**

Código Penal Federal

10
yıldan
40 yıla
kadar

Código Penal
Federal

* Eski eşe ya da nikâhsız eski eşe karşı işlenmesi halinde söz konusu olur.
** Her hal bakımından değil, ihanete bağlı öldürme suçlarında söz konusu olur.
*** 30 yıldan 50 yıla kadar cezanın öngörüldüğü, kadına karşı işlenen öldürme suçunun
var olduğu eyaleti gösterir.

KADINA KARŞI İŞLENEN ÖLDÜRME SUÇU

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşme
Komisyonu, 25 Ağustos 2006 tarihli Meksika Raporunda Meksika’yı ceza kanunlarında
kadına karşı işlenen öldürme fiilini ayrı bir suç olarak öngören bir değişikliğin acilen
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yapılması için teşvik etmekteydi. Ülkede bazı eyaletler bu hususta kanun değişikliğinde
bulundu. Guerrero eyaleti de bunlardan biridir.
Guerrero Eyaleti Ceza Kanunu
“1098. Madde – Aşağıda belirtilen hallerde kadının hayatına son veren kişi kadına karşı
öldürme suçunu işlemiş sayılır ve 30 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
I. -

Cinsel saldırının gizlenmesi amacıyla

II. – Mağdurun hor görülerek veya kin gütme saikiyle
III. - İşkence veya canavarca hisle ya da aşağılayıcı muamelede bulunularak
IV. - Mağdur ve fail arasında duygusal bir yakınlığın bulunması
V.-

Aile içi şiddet altında

VI. - Mağdurun kendini savunamayacak bir durumda olması

EVLİLİĞE İHANETTEN KAYNAKLANAN
İŞLENEN ÖLDÜRME SUÇU

VEYA

“TÖRE

SAİKİYLE”

Bazı eyaletlerin mevzuatlarına baktığımızda, uluslararası hukukta kabul edilen
töre saikiyle işlenen öldürme suçlarıyla benzerlik arz eden ve evliliğe ihanetten
kaynaklanan öldürme olarak adlandırılan suçların hala, ceza kanunlarında yer bulduğunu
görmekteyiz.
Bu eyaletlerin 9’unda, bu tür suçları işleyenler hakkında öldürme suçunun temel şeklini
işleyenlere göre daha az cezaya (8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası) hükmolunur. Bu
sebeple Meksika’daki bazı eyaletlerin hukuk sistemi, evliliğine ihanet edildiği için
öldürme suçunu işleyen fail hakkında diğer öldürme suçlarına nazaran daha az cezayı
öngörür. Bu durum, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi
Komisyonu’nca verilen tavsiyelerle uyumluluk arz etmemektedir.
Evliliğe ihanetten kaynaklanan öldürme suçunun bir örneğini Campache Eyaleti
Ceza Kanunu’ndan gösterebiliriz:
“275. Madde. – Eşinin cinsel davranış veya cinsel davranış sayılabilecek bir
davranışıyla ihanete uğrayan diğer eşin bu davranışı işleyenlerden birini veya her ikisini
öldürmesi.”
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Michoacan Eyaleti Ceza Kanunu’nda bu suç tipi şu şekilde tanımlanmaktadır:
“280. Madde. - Eşinin cinsel davranış veya cinsel davranış sayılabilecek bir
davranışıyla ihanete uğrayan diğer eşin, bu davranışı işleyenlerden birini veya her ikisini
öldürmesi veya yaralaması.”
Bu hususa ilişkin taslak Şema 4’te gösterilmektedir. Bu şema, evliliğe ihanetten veya
töre saikinden kaynaklanan öldürme suçlarına yer veren eyaletleri ve bu suçlara karşılık
öngörülen cezaları göstermektedir.

Tablo 4

Eyalet

Ceza
3 yıldan 8 yıla kadar

Baja California

Baja California
4 yıldan 10 yıla kadar
Sur
Campeche

3 günden 3 yıla kadar

Coahuila*

Öngörülen cezanın yarısına hükmolunur

Chiapas*

2 yıldan 8 yıla kadar

Eyalet
Distrito
Federal*

Ceza
Öngörülen cezanın üçte birine hükmolunur

Hidalgo*

3 yıldan 10 yıla kadar

Jalisco

Kasten öldürme suçu için öngörülen cezanın üçte ikisine
hükmolunur.
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Michoacán

3 günden 5 yıla kadar

Morelos*

Hakim öldürme suçu için öngörülen cezanın dörtte birine kadar
indirebilir.

Nayarit

3 yıldan 6 yıla kadar

Nuevo León*

3 yıldan 8 yıla kadar

Puebla*

8 günden 6 yıla kadar

Querétaro*

1 aydan 9 yıla kadar

San Luis Potosí Öldürme suçu bakımından öngörülen cezanın yarısına hükmolunur
Sinaloa*

2 yıldan 8 yıla kadar

Tabasco*

Öldürme suçu bakımından öngörülen cezanın yarısına hükmolunur

Yucatán

2 yıldan 5 yıla kadar

Zacatecas*

3 yıldan 6 yıla kadar

** Her hal bakımından değil, şiddetli elem etkisi altında işlenen suçlar bakımından
cezada indirime gidilir.

EVLİLİĞE İHANETTEN KAYNAKLANAN YARALAMA SUÇLARI

Öldürme suçunda olduğu gibi yaralama suçunda da, kişiyi suç işlemeye sevkeden
ve yaptırımın belirlenmesine de etki eden koşulların dikkate alınması için kanun
koyucunun da ifade ettiği üzere “şiddetli elem”in varlığı şarttır.
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Birçok ceza kanununda faili suç işlemeye yönelten şiddetli elemin varlığı halinde
hükmolunan ceza, yaralama suçunun temel şekliyle işlenmesi halinde öngörülen cezaya
gore daha azdır.
Şu anki mevcut durumda 8 eyaletin ceza kanunu, evliliğe ihanetten (töre
saikinden) kaynaklanan yaralama suçu bakımından, bu suçun temel şekline nazaran daha
az cezayı öngörür.
Daha iyi anlamak için bu suç tipinin tanımlandığı yerlerden biri olan Baja
California Eyaleti Ceza Kanunu’nu inceleyelim:
“154. Madde – Eşini, cinsel veya bu mahiyette bir davranış içerisinde bulan diğer
eş:
….II. Bu davranışı icra edenlerden birini veya her ikisini yaralarsa verilecek ceza yarı
oranında indirilir.

Baja California Sur Ceza Kanunu
“ 274. Madde – Aşağıda belirtilen hallerde, yaralama veya öldürme suçunu
işleyenler hakkında verilecek hapis cezası yarı oranında indirilir.
I. Eşini başka biriyle cinsel ilişki veya bu mahiyette bir davranış içerisinde bulan
kimsenin, şiddetli elemin etkisiyle bu davranışı icra edenlerden birini veya her ikisini de
yaralaması veya öldürmesi.
Aşağıdaki şema, evliliğe ihanetten kaynaklanan yaralama suçu bakımınan, eyaletlerin
ceza kanunlarında öngörülen cezaları göstermektedir.

Tablo 5

Eyalet

Ceza

Baja California

Öngörülen ceza yarı oranında indirilir.

Baja California Sur

Ceza yarısına kadar indirilir.

Campeche

3 günden 3 yıla kadar
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Coahuila*

Yaralama suçu bakımından öngörülen cezanın yarısına
hükmolunur.

Chiapas

Öngörülen ceza üçte ikisine kadar indirilir.

Distrito Federal*

Öngörülen cezanın üçte birine hükmolunur.

Jalisco

Ceza 5/6 oranına kadar indirilir.

Michoacán

3 günden 5 yıla kadar

Morelos*

Hakim, öldürme suçu için öngörülen cezanın dörtte
birine kadar indirebilir.

Nayarit

3 yıldan 6 yıla kadar

Nuevo León*

Verilecek ceza 3 günden, öngörülen cezanın üçte ikisine
kadar değişebilir.

Puebla*

8 günden 6 yıla kadar

Querétaro*

1 aydan 9 yıla kadar

San Luis Potosí

Ceza yarıya indirilir.

Sinaloa*

Öngörülen ceza üçte birine kadar indirilebilir.

Tabasco*

Ceza yarıya kadar indirilir.

Tamaulipas

3 günden 3 yıla kadar

Yucatán

2 yıldan 5 yıla kadar

Zacatecas*

30 günden 3 yıla kadar

* Her hal bakımından değil, şiddetli elem etkisi altında işlendiğinde cezada indirime
gidilir.
Not: Yukarıdaki eyaletlerin kanunları kural olarak, yaralama ve öldürme suçlarının
ortak hükümlerindeki suç ve cezaları göz önünde bulundurur.

Kanunlar bir toplumun değerlerini, inançlarını, o toplumun neyi benimseyip neyi
reddettiğini ifade eder. Meksika’da kanunlar babanın, erkek eşin, hatta suçlunun
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saygınlığını eziyet edilmiş kadının hakkından daha üstün tutar. Bu durum dini dogmaların
ve önyargıların sonucunda, kadının itaat ve ayrımcılık altında geçirdiği asırların bir mirası
olarak kalmıştır.
Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi’nin 2.
maddesi taraf devletlere, kadına karşı her türlü ayrımcılığın kınanmasını, en elverişli
araçlarla bu doğrultuda bir usul izlenmesini ve kadına karşı ayrımcılığı ortadan kaldıracak
bir politikanın derhal uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.
Bunun yanı sıra kadına karşı ayrımcılık oluşturan uygulamaların, teamüllerin ve
mevzuatın değiştirilmesi veya kaldırılması da gerekmektedir.
Meksika Devleti çok belirgin bir şekilde uluslararası yükümlülüklerine aykırı
hareket etmektedir. Zira burada şiddete göz yuman, hatta şiddeti haklı kılan kanunlar
mevcudiyetini korumaktadır. Bunun da ötesinde eğitimsiz, haklarını savunamayacak
kadınların ve 12-14 yaş aralığında (evlilik için yasal yaşlar) evliliğe zorlanan çocukların
bulunduğu Meksika’nın yerel ve kırsal bölge kanunları tamamıyla şiddeti haklı
kılmaktadır. Bu çocukların birçoğu, babaları veya diğer erkek akrabaları tarafından cinsel
istismara maruz kalmaktadır. Ülkenin bazı bölgelerinde ise bu çocuklar bir eşya gibi
satılmaktadır.
Eğitim, sağlık ve iş imkânlarına sahip kadınların mevcudiyeti şehirlerde çok daha
fazladır; fakat onlar da kadına karşı olan teamüllerin sonucu olarak, karar alma
süreçlerinde ailenin reisi olan baba veya eşlerine bağlıdır.
Bu durum, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Meksika’da da, temel
haklarına ve erkeklerle eşit konuma kavuşmak isteyen kadınların karşılaştığı engellere
örnek olarak gösterilebilir.
1993’ten itibaren, Amerika ülkeleri arasında uygulanan ve Amerika ile Caribbean
bölgesinde geçerli olan kadına karşı şiddeti yok etmeye yönelik özel bir sözleşmeye ve
ayrıca sözleşme hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip eden bir mekanizmaya
sahibiz. Avrupa’da çok uzun süredir var olan bu sistemin benzeriyle tanışmaktan büyük
mutluluk duyduk.
Söz konusu bu sözleşme, kadına karşı şiddeti insan haklarına ve özgürlüğe saldırı olarak
kabul eder. Kadına şiddet insan onuruna karşı işlenen bir suçtur ve tarih boyunca var olan
kadın- erkek eşitsizliğin de bir göstergesidir.
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Bütün dünya, kadına karşı şiddeti insan haklarına yapılmış bir saldırı olarak kabul
etmediği müddetçe, kadın ile erkeğin saygı ve temel haklar ekseninde eşit olması için
gerekli değişiklikleri yerine getiremeyeceğiz.
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Throughout human history, aggrieved men and women who kill their mates have been
treated unequally. A wife--and her honor--have been viewed as the property of her
husband. Roman law on the subject is typical: as Cato the Elder put it 2200 years ago,
“If you should take your wife in adultery, you may with impunity put her to death without
a trial; but if you should commit adultery, she must not presume to lay a finger on you,
nor does the law permit it.” In many cultures, a woman's loss of honor--whether from
adultery or rape--was punished with impunity not only by cuckolded husbands but also by
vengeful relatives perpetrating "honor killings" of a disgraced women who has brought
shame to the family.1

In England and the United States, honor killings of wives have long been criminalized,
but until recently both jurisdictions still permuted a partial defense to the enraged
husband who kills his unfaithful wife when he discovers her with another man: the

1

Honor killings remain a contemporary problem, and even when criminalized are often countenanced. To
take one country's example, In 2003, a Jordanian man fatally stabbed his daughter twenty-five times because
she refused to tell him where she had been following a three-week absence. In 2002, a man killed his sister
after seeing her “talking to a strange man during a wedding party.” In 2001, a man killed his sister “after
seeing a man leave her house.” In none of these cases, nor dozens more such “honor” killings in Jordan in
recent years, did the perpetrators serve more than six months in prison. Unfortunately, neither the violent
killings nor the weak response to these crimes are exceptional. ("Honoring the Killers: Justice Denied for
‘Honor Crimes’ in Jordan," Human Rights Watch, April 2004, vol. 16, No. 1(E).)
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common law rule of "provocation." The law originated in Restoration England in the
17th century, where the penalty for premeditated murder was a mandatory death sentence.
Gentlemen of the time habitually carried lethal weapons, and their code of honor required
immediate retaliation to an insult. Inevitably some retaliations were fatal and, under the
law, murders and drew a mandatory death penalty. Judges were loathe to sentence to
death a man who had acted honorably "in hot blood" to defend to his honor, and they
developed a compromise. A killing in anger was regarded as a rational response to an
affront, but an overreaction. If, in certain limited circumstances, a man had been
provoked temporarily to lose control and kill, he could be found guilty of the lesser
offense of manslaughter, and his execution could be avoided.
The application of the rule was initially confined to specific categories where a quarrel
lead to physical assault, but a fourth category was soon recognized: the killing of an
unfaithful wife and her lover when caught in flagrante delicto, "for jealousy is the rage of
man and adultery is the highest invasion of property." 2 The defense was no longer
available if the killing occurred after a "cooling off" period which would have enabled the
passion to dissipate and a man's rational judgment to return.

The common law rule of provocation was developed. by men to protect their own
interests, and it has been criticized as reflecting the values and psychology of men.
Women who kill their spouses after a history of abuse, commonly do so out of fear rather
than anger, and often do so after their emotions have built up over a period of time rather
than in the immediate explosion of violence characteristic of men. A woman killing an
abusive husband did not readily fit this model, and such women were often convicted of
murder and sentenced to life in prison.
This paper will discuss some of the recent changes in public perception which have lead
to an increased awareness of the extent of violence towards women and domestic abuse in
England and the United States; the law of homicide and the defenses to murder as they
have developed in Anglo-American common law; the availability of those defenses to
abused women charged with murder of the men who have abused them; the emergence of
the so-called Battered Woman Syndrome (BWS) and its application in domestic abuse
cases; and recent changes in the laws and how those changes have affected the legal

2

Quoted in the decision of the House of Lords in Smith (Morgan) (2000) 1 AC 146.
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consequences for men who kill their spouses out of anger and women who kill their
spouses out of fear. It will focus on the law in England and the United States, 3 with
particular reference to the example of California, the most populous of the fifty states. It
will also make reference to the Model Penal Code, a formulation developed by legal
scholars to assist state governments in updating and standardizing their criminal codes.

THE DEVELOPMENT OF ANGLO-AMERICAN AWARENESS OF DOMESTIC
VIOLENCE AS A SOCIAL PROBLEM:
Historically, of course, law and custom have commonly treated women as chattel or as
children, completely subservient to the authority and whim of their husbands. Corporal
"correction" of a wife was commonplace and regarded as equivalent to chastising a
wayward child or recalcitrant beast of burden. Modern awareness of domestic violence
as a social problem can be traced to 1878, when English suffragette Francis Powers Cobb
published her article "Wife Torturers in England." The article attracted considerable
public attention, and Cobb successfully lobbied Parliament to pass the Matrimonial
Causes Act of 1878 which enabled abused women to apply for economic aid and child
support.4
By the early 20th century, however, public views shifted, and family violence began to be
seen as a private marital dispute rather than a criminal offense, and women were widely
viewed as complicit in the violence towards them. During the 30's, Dr. Helene Deutsch,
a psychiatrist and a follower of Sigmund Freud, advanced a theory of female masochism
to explain why women stay with their abusers, and concluded that they secretly find
psychic and sexual pleasure in their abuse. The theory of what has been called the
"doormat wife" remained the predominant psychiatric view through the 1950's.

3

The United States actually consists of 51 different jurisdictions, each with their own criminal law: each of
the fifty states as well as the federal system which applies to federal matters in all states. The United States,
as a former British colony, inherited its common law from England in the 18th century, though there has been
much divergence since.
4

The Act permitted a woman to obtain legal separation but only if the husband had been convicted of
aggravated assault and the court considered the wife to be in grave danger. An amendment to the Act further
provided that child custody and separate maintenance were to be denied to any woman proven to have
committed adultery.
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In 1962, pediatrician C. Henry Kemp and four colleagues published an article titled "The
Battered Child Syndrome" in The Journal of the American Medical Association, 18:1 and
subsequently published a book by the same title which awakened the public to the
widespread problem of child abuse. Legislatures responded with laws permitting abused
children to be removed from their families and placed with relatives or in foster care.
This public concern over domestic violence towards children, however, did not extend to
battered women.
Illustrative of the viewpoint of the times is a 1964 publication in a leading medical
journal of an article by Dr. John Snell and two fellow psychiatrists, "The Wife-Beater's
Wife: A Study of Family Interaction." The study was prominently reported in the
September 29, 1964 issue of Time Magazine, the most widely circulated newsweekly in
the country. The magazine summarized the doctors' "scientific" findings: battering
husbands, though hard-working and apparently respectable, were actually "shy, sexually
ineffectual mother's boys" who were dominated by their "aggressive, efficient, masculine
and sexually frigid" wives. After "a few drinks," however, the "weak-willed husband"
would find the courage to insist on his conjugal rights; the wife would resist; and a
violent "fight" would ensue. Far from regarding the women as victims of the violence,
however, the psychiatrists found "helpful overtones" in the fights: "The periods of violent
behavior by the husband served to release him momentarily from his anxiety about his
ineffectiveness as a man, while giving his wife apparent masochistic gratification and
helping probably to deal with the guilt arising from the intense hostility expressed in her
controlling, castrating behavior."5

Law enforcement reflected these attitudes. Police were trained to regard domestic
violence as a private marital matter often brought on or exaggerated by the woman, and
they strongly discouraged abused women from pressing criminal charges. The claims of
the abused women were often treated with skepticism, and the women were commonly
warned that an arrest could cost their husbands their jobs and the family its income, that
her children could be taken into foster care, or that when her husband got out of custody
she would find herself in a much worse situation. When the women insisted, and the

5

When the legal system frames the problem as one in which women provoke the violence against them, the
appropriate mode of legal intervention is therapeutic, not criminal. It seeks not to punish the abusive males
but to urge women to accept responsibility for their role and learn to avoid provocative behavior so as to
become better wives and mothers.
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abuser was arrested, sympathetic male judges would commonly release him within
hours, and the cases were generally treated as private family affairs and transferred from
criminal to family courts, and referred to social workers to encourage reconciliation.
Women who lacked independent financial means or supportive relatives, often had no
recourse but to remain in abusive relationships. Laws offered little help: revealingly, all
of the states provided that a man could not rape his wife until 1976, when Nebraska
became the first state to abolish the marital rape exception.
By the 1970's, women's movements had begun to gain strength and were able to peel
back the cloak of marital privacy, and eventually domestic violence against women came
to be viewed as a widespread significant social problem. Following the 1972 example of
Chiswick Center in London, were set up in England and America, to enable escape and
provide assistance to abused women and their children. Telephone hotlines were
established for women to report domestic abuse. Advocates sought to educate the public
and to challenge institutional practices.
In 1979, the police department in San Jose, California was sued for the wrongful death of
Ruth Bennell: although she had called the police 29 times in the year before her death to
report her ex-husband's violence, police refused to help until he killed her. Women
attorneys in New York and Oakland, California brought class action suits against police
departments, whose officers were trained to avoid arrest in domestic violence cases, to
change their policies.6 Similar lawsuits were initiated throughout the country, and
governmental agencies started to apply resources to arresting and prosecuting abusers.
Feminist authors began to publish books about the experiences of abused women7 and
sympathetic articles appeared in newspapers and popular magazines.8
Feminist critics also turned their attention to the criminal justice systems and argued that
the common law categories of homicide--developed and applied by almost exclusively

6

See "Police Will Arrest Wife Beaters in Reversal of New York Policy: Case Called Significant," New York
Times, 27 June 1978, reporting the legal settlement of a class action suit brought by 71 battered women.
7

Two of the earliest were Erin Pizzey, an advocate for abused women in England, who in 1974 published
Scream Quietly or the Neighbors Will Hear, and American feminist Del Martin, who in 1976 published
Battered Wives, arguing that violence against women in deeply rooted in paternalistic and sexist societies.
8

E.g., J.C. Barden, "Wife Beaters: Few of Them Ever Appear Before a Court of Law, New York Times, 21
October 1974.
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male police, prosecutors, judges, legislators, and juries--reflected centuries of
paternalistic gender bias. While men who killed their straying wives received
sympathetic treatment from judges and juries, women who killed their violent partners
were often convicted of murder and received mandatory life sentences despite years of
horrific abuse.
Such double standards are deeply entrenched in the culture and have been slow to
change. In 1994, Judge Robert E. Cahill sentenced a Baltimore, Maryland man, Kenneth
Peacock, who had plead to a charge of voluntary manslaughter. He had returned home
earlier than expected and found his wife in bed with another man. After drinking and
arguing for four hours, Peacock shot his wife in the head with a hunting rifle. Although
Judge Cahill imposed a sentence of 18 months in prison, he said he wished he did not
have to send Peacock to prison at all: "I seriously wonder how many men married five,
four years would have the strength to walk away without inflicting some corporal
punishment." The following day a different Baltimore judge imposed a three-year
sentence on a woman who pleaded to voluntary manslaughter of her husband after eleven
years of physical abuse, much to the outrage of observers.9

THE APPEARANCE OF THE BATTERED WOMAN SYNDROME:
In 1979, a clinical psychologist, Dr. Lenore E. Walker, published The Battered Woman
(New York: Harper & Row) in which she posited the existence of a Battered Woman
Syndrome (hereinafter, "BWS") based on her experiences with abused women. 10 She
argued that women who are abused by their partners over time--psychologically as well
as emotionally--come to suffer from "learned helplessness." a concept earlier developed
from experiments with dogs. In the experiments, dogs were repeatedly subjected to
electrical shocks from which they could not escape. Eventually the dogs became
9

Tamara Lewin, "What Penalty for a Killing in Passion?" New York Times October 21, 1994.

10

The symptoms and behaviors thought to make up the BWS are all non-specific, and BWS has never been
empirically validated through research with humans. BWS has never been recognized in the authoritative
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders published by the American Psychiatric Association,
although a related diagnosis, Post Traumatic Stress Syndrome, is well established. Some commentators have
argued that chronically battered women would be more reliably and correctly be diagnosed with PostTraumatic Stress Disorder. Whatever the scientific shortcomings of BWS, however, they have not prevented
its widespread use in courtrooms or appearance in statutes. At present, BWS is best regarded as a legal rather
than a medical or scientific construct.
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conditioned to behave helplessly and made no attempt to avoid shocks, even when they
could easily have escaped. Dr. Walker also devised a theory of the cycle of abuse, a
repeated pattern characteristic of abusive relationships. The pattern began with a tension
building phase, followed by a violent acting-out phase, followed by a reconciliation or
honeymoon phase of apologies and assurances. The reconciliation lead to a calm phase
but another cycle of tension building inevitably followed and the cycle began anew.
The notion of a Battered Woman's Syndrome stirred considerable interest, and awareness
of it was spread by sympathetic accounts in the popular media about abused women
driven to take action against their abusers. Most famous was the case of Francine
Hughes, a Michigan who had suffered more than 13 years of abuse from her husband
Mickey. On March 9, 1977, she loaded her children in the car, doused their bedroom
with gasoline, and set it ablaze while he was sleeping. She was later found not guilty of
murder by reason of temporary insanity.11 Her case was highly publicized and became
the basis for a book and a movie, The Burning Bed, which starred well known actress
Farrah Fawcett and was broadcast on national television in 1987.
Attorneys representing women charged with the murder of their abusive husbands or
boyfriends encountered difficulties in trying to invoke the new diagnosis of BWS in their
clients' defense. Women who responded with deadly force to an actual or threatened
attack, can resort to the common law of self defense, which entitles a person to use
reasonable force in self defense, if the person honestly and reasonably believed an attack
was imminent, and the deadly force was reasonably necessary to prevent death or serious
physical injury. The common law test contained both subjective and objective elements:
the accused had to honestly believe in the need to resort to deadly force to prevent
imminent harm, the belief had to be objectively reasonable under the circumstances, and
the amount of force used had to be "reasonably necessary" and proportionate to the
threatened injury.

11

A defense based on insanity--temporary or otherwise--can lead to significant unwanted consequences, such
as losing custody of one's children or forced hospitalization. Many jurisdictions, California among them, do
not distinguish between temporary and permanent insanity, and a person found not guilty by reason of
insanity in California is committed to a state hospital for the criminally insane until certified to pose no future
dangers. In federal courts, a judge is authorized to grant the prosecution's request to order a mental
examination of a defendant who has raised the issue of BWS, e.g., Hess v. Macaskill (1995) U.S. App.
LEXIS 27699.
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In cases where abused women charged with murder rely on their rights of self-defense
under the common law, issues commonly arose about whether the threatened harm was
"imminent." Women like Francine Hughes who killed their abusers after the actual
violence had subsided were stymied by the requirement of a present and immediate
threat and the rule there was no right to use force to prevent future attacks, regardless of
the seriousness of the threat. The rationale for these rules was that when the threat of
violence was not immediate, there would be time to contact the authorities to take
appropriate action rather than "taking the law into one's own hands."12 Issues about
whether the amount of force used was "objectively" proportionate to the threat were also
common. Even when women resorted to deadly force in response to an imminent threat
or in the midst of an actual beating, they frequently encountered problems with the
proportionality of the force used to the threat posed, and prosecutors argued that it was
excessive to kill to defend against a "mere" beating. In consequence, many women were
convicted of murder and sentenced to life in prison even though they had been the
victims of horrific abuse over extended periods of time.
Prosecuting attorneys who brought charges against the perpetrators of domestic violence
sought to persuade courts to permit the introduction of expert testimony about BWS at
trial, which could be used to bolster their credibility when they were challenged, for
example, for not taking opportunities to escape or delayed reporting the assaults. Such
testimony could also make relevant evidence of a history of abuse which could turn
juries' sympathies against male defendants. in a much more sympathetic light before a
jury. State's Attorneys joined advocates for battered women in lobbying state legislatures
to change the laws to permit expert testimony about BWS. The resulting changes to the
California Evidence Code are discussed below.

THE COMMON LAW OF HOMICIDE IN ANGLO-AMERICAN LAW:

Before considering how the common law of self-defense and provocation have been
applied to women charged with murdering abusive spouses, it is important to be aware of
12

Such a course of action was oftentimes not a realistic option for women caught in a pattern of repeated
domestic violence, when the wife lacked independent means and the family depended on the man as the
breadwinner, when the police reacted with skepticism and were reluctant to arrest, and the courts quickly
released the men who were arrested from custody.
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how Anglo-American law treats homicide, a word which refers to any killing--whether
criminal, justified, or excused. In England and the United States homicides are divided
into categories reflective of social judgments of blameworthiness. In California, for
example, a person who plots a killing in order to collect on an insurance policy is guilty
of first-degree premeditated murder. On the other hand, the intentional killing of an
enemy soldier in battle or of an attacker in reasonable self-defense is legal and a complete
defense to a charge of murder. In between these two poles, the courts have devised
several categories where the killing remains a crime, but is regarded as partially excused
because of its circumstances. Thus, depending on the jurisdiction, a person who kills
under legally sufficient provocation or due to a "diminished responsibility" because of
mental disease or defect or who acts in "imperfect self defense" (an honest but
unreasonable belief in the need to defend oneself with deadly force) remains criminally
liable, but the offense is reduced from murder to manslaughter. In California, the
sentence range voluntary manslaughter--an intentional killing mitigated by a partial
defense-- is 3, 6, or 11 years at the judge's discretion. The prescribed sentence for first
degree murder, in contrast, is 25 years to life in prison. It is apparent that a reduction
from murder to manslaughter not only makes a huge difference to an individual defendant
but also gives a judge considerable leeway in choosing a sentence which reflects the
judge's personal values and views.
The sentences for murder and manslaughter in England are a considerably more
complicated matters,13 but there too the law provides much more severe sentences for
murder than manslaughter. The subjective views of the British judges can also lead to
very different sentences for similar offenses. In England, however, sentences can be
appealed and are frequently adjusted to reduce disparities with the sentences regarded as
appropriate for equivalent offenses. In the United States, appellate courts give immense
deference to the choices of the sentencing judge and will reduce a sentence only on proof
that no reasonable judge could have chosen such a sentence, a burden which is very rarely
met.
COMMON LAW DEFENSES TO MURDER IN ANGLO-AMERICAN LAW: THE
LAW OF SELF-DEFENSE:

13

See the Sentencing Guidelines for Manslaughter by Reason of Provocation issued by the Sentencing
Council for England and Wales at http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/about-us.htm.
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Women who kill their abusive husbands during a violent confrontation or as they are
about to be attacked can invoke the traditional doctrine of self-defense, explained below,
although as noted, they sometimes encountered problems with the proportionality of the
deadly force used to the danger posed. Female victims of domestic violence who kill
their abusive husbands or boyfriends after they have been assaulted, however, have been
unable to make out a claim of self-defense under the common law.
SELF DEFENSE UNDER CALIFORNIA LAW:
The common law of self-defense (and the defense of others) permits a person to use as
much force as is reasonably necessary to repel an attack which threatens serious injury.
If deadly force is reasonably necessary, the killing of an attacker is justified and not a
crime. The big issue, of course, is how "reasonableness" is to be assessed: whether
through the "objective" standard of the reasonable person or the subjective beliefs of the
defendant or some combination of the two.
The law in California reflects the common law formulation:14

A defendant acted in lawful self-defense and is not guilty of murder or
manslaughter if:
1.
The defendant honestly believed herself15 to be in imminent danger of

2.

suffering great bodily injury. Belief in future harm is not sufficient.
The defendant honestly believed that the immediate use of deadly

3.
4.

force was necessary to defend against that danger;
Both those beliefs were reasonable, and
The defendant used no more force than a reasonable person would
have believed was necessary in the same situation.

14

The elements of the defense are taken from CALCRIM No. 505: Justifiable Homicide: Self-Defense or
Defense of Another. CALCRIM is a compendium of pattern jury instructions which has been approved by
the state's judges as a correct statement of the law.
15

For the sake of simplicity, the feminine pronoun is used throughout, but the same rules apply equally to
male defendants.
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In deciding whether the defendant’s beliefs were reasonable, the jury is to consider
all the circumstances as they were known to and appeared to the defendant and
consider what a reasonable person in a similar situation with similar knowledge
would have believed. If the defendant’s beliefs were reasonable, the danger does
not need to have actually existed. Past harm or threats from the victim are relevant
to the determination of reasonableness. The prosecution bears the burden of
proving
beyond reasonable doubt that the defendant did not act in self-defense.
The requirement of an "imminent" threat prevents the effective invocation of self-defense
by a woman who has killed her attacker any time other than immediately before or during
an attack. Even if the defendant honestly believes an attack is imminent, that belief must
be reasonable. Defense attorneys have attempted to use the language directing
reasonableness to be evaluated in light of "all the circumstances as they were known to
and appeared to the defendant" to introduce evidence of prior abuse and expert opinion
about BWS. Their hope is that the jury will apply the perspective of a "reasonable
battered woman." California courts have barred the jury's consideration of a defendant's
mental impairments as part of the circumstances relating to reasonableness and thus
rejected an attempt to have the jury apply the standard of a "reasonable schizophrenic."16
Insofar as BWS is characterized as a mental condition, it might be subject to exclusion,
but a recent decision of the California Supreme Court , People v. Humphrey (1996) 13
Cal. 4th, discussed below, has permitted the use of BWS in evaluating reasonableness.
Thus, for example, a defense attorney would permitted to argue that the hypersensitivity
characteristic of BWS might enable a defendant to sense an imminent attack otherwise
not apparent. The consequences of the Humphrey decision are not yet apparent.
”IMPERFECT” SELF DEFENSE UNDER CALIFORNIA LAW: A PARTIAL
DEFENSE TO MURDER:

16

In People v. Jefferson (2004) 119 Cal.App.4th 508, 519, the court rejected the argument that the reasonable
person standard for self- defense should be the standard of a mentally ill person like the defendant. “The
common law does not take account of a person’s mental capacity when determining whether he has acted as
the reasonable person would have acted. The law holds ‘the mentally deranged or insane defendant
accountable for his negligence as if the person were a normal, prudent person.
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Although not a feature of the common law, the California Supreme Court in People v.
Flannel (1979) 25 Cal.3d 668, 680–683, decided that an honest but unreasonable belief in
the need to use deadly force in self-defense--thus, an "imperfect" self-defense--should
serve to mitigate a murder to a manslaughter. The pattern jury instruction sets out the
elements of the partial defense:

CALCRIM No. 571. Voluntary Manslaughter: Imperfect Self- Defense—Lesser Included
Offense

A killing that would otherwise be murder is reduced to voluntary manslaughter if:
1.

The defendant actually believed that she was in imminent danger of suffering great
bodily injury and

2.
The defendant actually believed that the immediate use of deadly force was
necessary to defend against the danger; but
3.
At least one of those beliefs was unreasonable.
Under this formulation, even imperfect self defense may be unavailable to a woman who
kills her abuser at a time when she is not immediately threatened with attack, since it
retains the requirement of belief in an imminent danger. The instruction specifies that
"Belief in future harm is not sufficient, no matter how great or how likely the harm is
believed to be."

A defense attorney might seek to argue that under the effects of BWS, his client actually
believed an attack was imminent even though her abusive husband was asleep or
incapacitated from drink. If the defendant were to testify, and in most such cases, there
would be insufficient evidence of the defense case without her testimony, she would find
it extremely difficult to successfully navigate cross examination on such a claim.

SELF DEFENSE UNDER ENGLISH LAW:
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In England, the common law provided that a person was entitled use such force as is
reasonable under the circumstances for the purpose of self-defense or the defense of
another. In assessing the reasonableness of the force used, the jury was directed to
consider, under the circumstances of the individual case, both whether there was a need
for any force and whether the force used was reasonable. In England, however,
reasonableness is to be assessed in terms of what the defendant honestly believed the
facts to be, even if his subjective beliefs are false, a standard which is very different from
the "objective" reasonable person test in California.
Section 76 of the Criminal Justice and Immigration Act of 2008, which was said to
"confirm and clarify" the common law principles of self defense, adopted an entirely
subjective test. Section 76(3) provides that the reasonableness of the force used is to be
decided by reference to the circumstances as the defendant believed them to be. Section
76(4) provides that whether the defendant's claimed belief is "objectively" reasonable is
relevant only to the question of whether is was honestly held, even if mistaken. Section
76(7) sets out two additional considerations, taken from the case law, which should be
taken into account when assessing reasonableness:

-that a person acting for a legitimate purpose may not be able to weigh to a nicety
the exact measure of any necessary action, and
-that evidence of a person's having done only what the person honestly and
instinctively thought was necessary for a legitimate purpose constitutes
strong evidence that only reasonable action was taken by that person for
that purpose.
In contrast to the California test, the subjective test in England would seem to open selfdefense to a battered woman accused of murder, even if she killed after a beating and
while her abuser was asleep or incapacitated. There is no express requirement that the
threat she responds to be immediate, and if she may have honestly believed the use of
deadly force to be reasonable under the circumstances, she would in theory have a
complete defense to murder.17 How judges and juries would respond to such a defense as
17

For obvious policy reasons, neither England nor California law permits the effects of voluntary intoxication
to be considered in assessing the defendant's viewpoint or beliefs.
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a practical matter is difficult to predict. The danger, of course, is that it appears to allow a
defendant to set his or her own standard of conduct and to invite the jury to base its
verdict entirely on its sympathy--or lack of sympathy--for the particular defendant.

THE PARTIAL DEFENSE OF PROVOCATION UNDER CALIFORNIA LAW:
Like its law of self-defense, the California law of provocation is generally formulated in
terms of the common law definition:
CALCRIM No. 570: Voluntary Manslaughter: Heat of Passion—Lesser Included Offense

A killing that would otherwise be murder is reduced to voluntary manslaughter if:
1. The defendant was provoked;
2. As a direct and immediate result of the provocation, the defendant acted
rashly and under the influence of intense emotion that obscured her reasoning

3.

or judgment, and
The provocation would have caused a person of average disposition to act
rashly and without due deliberation, that is, from passion rather than from
judgment.

Heat of passion does not require anger, rage, or any specific emotion. It can be any
violent or intense emotion that causes a person to act without due deliberation and reflection.
While no specific type of provocation is required, slight or remote provocation is
not sufficient. Sufficient provocation may occur over a short or long period of time. In
deciding whether the provocation was sufficient, the jury is to consider whether a person of
average disposition, in the same situation and knowing the same facts, would have
reacted from passion rather than from judgment. If enough time passed between the
provocation and the killing for a person of average disposition to “cool off” and regain
her clear reasoning and judgment, then the killing is not reduced to voluntary
manslaughter on this basis.
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Like the law of self defense, provocation contemplates an immediate response while the
passion is still inflamed. Although the pattern instruction specifies that sufficient
provocation may build up over a long period of time, it also provides that the passage of
enough time for an average person to cool off and the heat of passion to dissipate will
negate the defense.
The California courts have applied the doctrine in conventional and gender-biased ways.
The Supreme Court, for example, has found sufficient evidence of provocation in the
verbal taunts of an unfaithful wife (People v. Berry (1976) 18 Cal.3d 509, 515) and the
infidelity of a man's lover (People v. Borchers (1958) 50 Cal.2d 321, 328–329). As
with self-defense, the formulation also retains requires an objective element. out of a
concern that to allow a completely subjective test would allow a defendant to set her
own standard: e.g, a claim that a defendant flew into a murderous rage when someone
looked askance at him. The law requires not only that the defendant be provoked into
the momentary loss of her powers of judgment and self-control, but that that the
provocation would have caused a person of average disposition (presumably the
emotional analogue of the reasonable person) to act from passion rather than judgment.
The California Supreme Court has excluded from consideration evidence of intoxication,
mental deficiencies, and psychological dysfunction due to traumatic experiences in the
war in Vietnam (People v. Steele (2002) 27 Cal. 4th 1230, 1253), a ruling which might
be thought to exclude the traumatic consequences of repeated abuse in BWS, but the
Court's ruling in People v. Humphrey (1996) 13 Cal. 4th, discussed below, treated BWS
differently.

THE COMMON LAW PARTIAL DEFENSE OF PROVOCATION AND THE NEW
STATUTORY PARTIAL DEFENSE OF LOSS OF CONTROL UNDER ENGLISH
LAW:

In England, section 3 of the Homicide Act 1957, provides two limbs to the defense of
provocation, reflecting the common law. Under the factual limb, the jury must consider
whether the defendant was, or may have been, provoked to lose his self-control. Under
the evaluative limb, the jury must consider whether the provocation was enough to make
a reasonable man do as the defendant did and in doing so should take into account
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everything both said and done according to the effect which, in their opinion, it would
have on a reasonable man. As far as the evaluative question is concerned, the jury was to
consider whether an ordinary person with ordinary powers of self-control would have
reacted to the provocation as the defendant did. The jury was to make no allowance for
characteristics of the defendant which might have made him more volatile than the
ordinary person, but could consider personal characteristics which affected the gravity of
the provocation, such as the defendant's race if he claims to have been provoked by racial
taunts, as well as such taking into account the defendant's age and sex.

Although the House of Lords had earlier decided on a subjective test (18 R v Smith (2000)
4 AER 289), the Privy Council (HM's Attorney-General for Jersey v. Holley (2005) 3
AER 371) disagreed and ruled that evaluative test for provocation is strictly objective:
whether they thought that the 'circumstances were such as to make the loss of self-control
sufficiently excusable to reduce the gravity of the offence from murder to manslaughter.
Per lord Nichols:
Whether the provocative acts or words and the defendant's response met the
'ordinary person' standard prescribed by the statute is the question the jury must consider,
not the altogether looser question of whether, having regard to all the circumstances, the
jury consider the loss of self-control was sufficient excusable. The statute does not leave
each jury free to set whatever standard they consider appropriate in the circumstances by
which to judge whether the defendant's conduct is 'excusable'.

In 2009, Parliament enacted a law which brought a sea change to what had been the
common law of provocation. In the Coroners and Justice Act 2009, the common law
defense of provocation was abolished all together, and a new partial defense to murder
called "loss of control" was adopted. Section 54 of the Act provides for a murder charge
to be reduced to manslaughter if:

-The defendant's acts resulted from her loss of self-control,
-the loss of self-control had a qualifying trigger, and
-a person of the defendant's sex and age, with a normal degree of tolerance and
self-restraint and in the circumstances of the defendant, might have reacted in the same or
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in a similar way. These "circumstances" include all of the defendant's circumstances other
than those whose only relevance is their bearing on the defendant's general capacity for
tolerance or self-restraint.
Section 55 of the Act defines a “qualifying trigger” to the loss of self-control must be:
-attributable to the defendant's fear of serious violence from the victim, or
-attributable to a thing or things done or said which constituted circumstances of
an extremely grave character and caused the defendant to have a justifiable sense of being
seriously wronged, or
-attributable to a combination of the two.
These qualifying triggers are disallowed if the defendant incited them for the purpose of
providing an excuse to use violence.

Several provisions of the Act are expressly designed to bring abused women within its
ambit and to exclude the traditional justification of adultery for male provocation. The
Act specifies that it does not matter if the loss of self-control was sudden; sexual
infidelity is expressly disallowed as a trigger; and the defense does not apply if the
defendant acted in a considered desire for revenge

The authors of the Act were impelled by the realization that the centuries-old law of
provocation was out of date and was leading to wrong results as applied to battered
women: the common law was "both too lenient on those who kill out of anger and too
harsh on those who kill out of fear of violence." The new law was drafted with the stated
desire of addressing the unequal treatment of men and women who they kill their mates.
The Solicitor General explained the reasons for the changes:

The gender issue in the proposals centres on domestic violence killings. Men who
kill out of anger can plead that they were provoked to lose their self-control by something
done or said by the victim. In the past that has plea has been used to blame women for
their own deaths because they had affairs, demeaned his sexual prowess or threatened to
leave home. Women, who kill, as about 20 women a year do, out of fear of violence,
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cannot easily fit into the same defence. Typically, they strike out with a knife in fear as
their partners approach to inflict another beating.
Thus they go too far for self-defence, which only permits a response
proportionate to the violence aimed at them. Yet they are not easily seen as acting
because they have been provoked to a loss of self-control. That is a model that fits anger
and is not so easily applicable to fear. The court of appeal has done its best, out of a sense
that this was a justice gap, to stretch provocation until it fits the fear model. This has
helped a number of female defendants. However, it continues to
be an uneasy fit.
So the risk remains that while men who kill in anger are convicted of manslaughter,
women, who respond in fear, to domestic violence can be convicted of murder. Therefore
it has been proposed that the defence of provocation be abolished. In the 21st century
neither men nor women should be even partially excused if they lose control and kill in
anger.
(Solicitor General Vera Baird, "Bringing Homicide Law Up to Date," The
Guardian, 5 August
2008.)
The changes in the law were controversial, especially within the ranks of the maledominated judiciary, and it was not surprising when the Lord Chief Justice of England
and Wales publicly expressed his objections to the Act:
The hypothetical case is the wife comes home and she finds that her husband is
upstairs with not very many clothes on and in the same room with him is a young lady
with not very many clothes on. The judge has solemnly to direct the jury that they are to
ignore that situation as a trigger to his possible loss of self-control. But if when she taxes
the husband, as she is entitled to, and he uses some foul language to her and says it's all
her fault because she is frigid and says something rather unpleasant to her. Well then the
jury can be told that they can take into account language used by the husband as
possible triggers justifying the loss of self control.
I don't think this is a sensible way for us to proceed.
("Axing provocation defense
December 2010.)

'not sensible'-Lord Judge," The Guardian, 16

Shortly after these comments, and more significantly, the Lord Chief Justice had occasion
to give judgment on a male defendant's appeal from a murder conviction for killing his
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unfaithful wife. The appeal was allowed and a new trial ordered a retrial because the trial
judge, following the new law, had prohibited the defendant from relying on the defense of
loss of control because of his wife's infidelity. Although parliament had expressly
prohibited infidelity as a qualifying trigger for the loss of control defense, the Lord Chief
Justice ruled otherwise: "Where sexual infidelity is integral to and forms an essential part
of the context the prohibition does not operate to exclude it." The Solicitor General,
criticizing the ruling as a setback for women, characterized the result as creating a new
defense of "infidelity plus”:” She was unfaithful plus she goaded me about it."
(Solicitor General Vera Baird, "Infidelity Plus-The New Defense for Murder," The
Guardian, 23 Jan. 2012.)
The practical effects of these changes in English law, and whether the courts will prove
hostile to them, remain to be seen.

RECENT DEVELOPMENTS IN CALIFORNIA LAW CONCERNING THE USE OF
EVIDENCE OF THE BATTERED WOMAN SYNDROME:

In California, as in a number of other jurisdictions, prosecuting attorneys seeking to make
it easier to convict men charged with spousal battering joined advocates for women in
lobbying the state legislature, and they succeeded in persuading the California Assembly
to amend the state's Evidence Code. California Evidence Code section 1107 now
provides, in pertinent part that:

(a)In a criminal action, expert testimony is admissible by either the prosecution or
the defense regarding intimate partner battering and its effects, including the
nature and effect of physical, emotional, or mental abuse on the beliefs,
perceptions, or behavior of victims of domestic violence, except when offered against a
criminal defendant to prove the occurrence of the act or acts of abuse which form the
basis of the criminal charge.
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(b)The foundation shall be sufficient for admission of this expert testimony if the
proponent of the evidence establishes its relevancy and the proper qualifications
of the expert witness. Expert opinion testimony on intimate partner battering and
its effects shall not be considered a new scientific technique whose reliability is
unproven.=
When the legislation was originally enacted in 1992, it used the terminology of "battered
woman syndrome," but in 2005 the term "intimate partner battering and its effects" was
substituted.
California lawmakers also added Evidence Code section 1109 in 2006, which made an
exception to the long-standing rule against disposition evidence, i.e., the argument that
because a defendant had committed similar offenses in the past, he was much more likely
to have committed the one he was charged with. The rule was based not on the idea that
such evidence was irrelevant but rather that a jury would be likely to give such evidence
excessive weight. Under California Evidence Code section 1109, evidence of past
domestic abuse can now be presented against a defendant charged with domestic abuse,
for the express purpose of proving that he had a character trait for domestic violence.
Although the changes to the Evidence Code were sought by law enforcement advocates,
they were quickly invoked by defense attorneys as well. In California, like many
jurisdictions, the law of self defense has remained unsettled about just what
circumstances of the defendant, her situation, and her perceptions the jury can properly
consider in assessing reasonableness The common law permitted juries to take the
physical characteristics of the defendant into account (e.g., diminutive size or an physical
limitation like blindness) but regarded as irrelevant an individual's emotional or
psychological characteristics (e.g., an explosive temper or schizophrenia). Defense
attorneys, hoping to have the jury consider BWS not only on the issue of the credibility of
their clients' subjective beliefs, but also on the issue of reasonableness, seized on the new
statutory authorization of BWS evidence.18 Although it became much easier for a
battered woman claiming self-defense to show that she believed in the need to defend
herself, problems often remained concerning the objective reasonableness of perceiving
an imminent threat and whether it warranted a lethal response. The admission of BWS
testimony also made it much easier for women defendants to fit within the requirements

18

Defense attorneys sought also to make relevant and admissible evidence of past abuse, which could enable
them to present their clients in a much more sympathetic light.
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of the provocation defense, though the law remained cast in terms of male anger rather
than female fear.
The recent California Supreme Court decision in People v. Humphrey (1996 13 Cal. 4th
1073) offers defense attorneys new prospects for use of BWS evidence. The Court,
acknowledging the changes to the Evidence Code concerning BWS testimony, addressed
the purposes for which the jury could consider such evidence. Evelyn Humphrey had
picked up a gun and shot and killed her abusive husband after he had beaten her and
walked out of the room. She told the police, "He deserved it. I just couldn't take it
anymore. I told him I'd shoot him if he ever beat on me again." Although she had been
charged with murder, the jury had convicted of voluntary manslaughter. The Court
overruled earlier cases which had restricted BWS evidence to the limited issues of the
defendant's subjective and her credibility, and it ruled that BWS was "generally" relevant
in self-defense cases to enable the jury to assess the objective reasonableness of an
abused woman's claim to have acted in self-defense because it may help the jury
understand the circumstances in which the defendant found herself at the time of the
killing. The Court reversed the conviction and ordered a new trial. The import of the
court's broad holding for reasonableness issues in self-defense and provocation cases
where abused women are charged with the murder of their abusers may be far-reaching.
THE MODEL PENAL CODE REFORMULATION OF PROVOCATION AS
"EXTREME MENTAL OR EMOTIONAL DISTURBANCE":
The Model Penal Code is a compendium of recommended criminal law statues
drafted by legal scholars of the American Law Institute (ALI) to assist state governments
in updating their penal codes. Model Penal Code section 2013(a) (1980) provides that a
killing which would otherwise be murder is manslaughter when it
…is committed under the influence of extreme mental or emotional disturbance
for which there is reasonable explanation or excuse. The reasonableness of such
explanation or excuse shall be determined from the viewpoint of a person in the
actor's situation under the circumstances as he believes them to be.

Although the ALI declared an intent to "state a middle ground between a standard which
ignores all individual peculiarities and one which makes emotional distress decisive
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regardless of the nature of its cause," it will be seen that its formulation makes the test an
entirely subjective one. Although only 11 states have adopted the Modern Penal Code
formulation in whole or in part, many have been influenced by it.
The consequences of a subjective standard on individual cases have been unexpected and
disturbing. As applied, the new formulation of provocation as "extreme emotional
distress" assessed exclusively from the defendant's viewpoint has seemed to work much
more to the advantage of men who kill out of anger than women who kill out of fear.19
Courts have instructed juries that they can return verdicts of manslaughter based on the
Model Penal Code's "extreme emotional distress" formulation in a remarkable variety of
cases. A sampling:
-When the defendant, came to a hospital after his estranged wife told him that their
son had broken his arm. He became upset when he saw her leave with a new
boyfriend, retrieved his rifle, ran them off the road, and killed her. he became upset to see
his estranged wife with her new boyfriend he retrieved his rifle, ran them off the road,
and killed her. (State v. Ott, 686 P.2d 1001 (Ore. 1984).)
-When the defendant was arguing with his wife over her filing divorce papers
against him, he left the room and got a woodier board which he used to beat her
until she collapsed. He then tied her feet together, fled through a window, and
returned to his girlfriend's apartment. (People v. Guevara, 521 N.Y.S.2d 292, 293
(App. Div. 1987).)
-When the defendant became infuriated and killed his ex-wife when he came upon
her and her new boyfriend eight months after they separated for eight months and
two months after their divorce had become final. (State v. Wood, 545 A.2d 1026
(Conn. 1988).)
-When the defendant became upset and killed his wife because she "didn't love
[him] anymore" and had rejected his attempts at reconciliation. (State v. Little, 462
19

Men have long claimed the provocation of “homosexual panic” when they have killed after receiving an
unwanted homosexual advance. See Comment, "When 'Heterosexual' Men Kill 'Homosexual' Men:
Reflections on Provocation Law, Sexual Advances, and the "Reasonable Man" Standard," 85 J. Crim. L. &
Criminology, 726, 749-51 (1995).
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A.2d 117, 118 (N.H. 1983).)
-When the defendant flew into a rage at seeing his fiancé dancing with another man
and killed her. (Dixon v. State, 597 S.W.2d 77, 78-79 (Ark. 1980).)
Part of the problem with an exclusively subjective test for provocation, is that it leaves
the jury free to apply its own standards, stereotypes, and biases and to base its verdict on
emotional response rather than any rational analysis of the evidence. Even when
applying a "reasonable person" standard, social assumptions come into play. To a very
considerable extent what is "reasonable" remains a function of cultural values. Men are
widely regarded as prone to infidelity and the double standard with which male and
female sexual activities are viewed remains stubbornly in place. When an angry man
responds violently to an insult or an affront, his behavior is not seen as unusual, while a
woman who commits a violent act strays much further from social norms and is much
more likely to stir an unfavorable and judgmental response. However the law is
fashioned or formulated, the ways in which it is applied to men and women will be
determined by the attitudes, values, biases, and preconceptions of the prosecutors, judges,
and jurors who apply it.

859

THE TREATMENT OF MEN AND WOMEN WHO KILL THEIR MATES IN ANGLO-AMERICAN LAW:
William Locke

860

EŞLERİNİ ÖLDÜREN KADIN VE ERKEKLERİN ANGLO-AMERİKAN
HUKUKUNDA ELE ALINIŞI

William Locke
Çev.: Tuba Topçuoğlu

Eşlerini öldüren mağdur kadın ve erkekler insanlık tarihi boyunca farklı muamele
görmüştür. Kadın—ve onun namusu—kocasının sahip olduğu bir mal olarak görülmüştür.
Roma hukukunun da bu konuyu ele alışı farklı değildir: Yaşlı Cato’nun 2,200 yıl önce
ortaya koyduğu gibi, “Eğer hanımınız sizi zina ile aldatırsa, onu cezadan muaf tutularak
ve yargılama olmaksızın idam edebilirsiniz; fakat eğer siz kendiniz zina yaparsanız, ne
eşiniz size parmağını dahi sürmeye kalkmalı ne de yasa buna izin vermeli.” Birçok
kültürde kadın, namusunu kaybetmesi sonucu—ki bu ister zina ister tecavüz yoluyla
olsun—sadece kocası tarafından kendisi her hangi bir cezadan muaf tutularak
cezalandırılmakla kalmamış, fakat aileye utanç getiren yüzkarası kadınları “namus
cinayeti” işleyerek intikam peşinde olan akrabaları tarafından da cezalandırılmışlardır.1
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde, kadınların eşleri tarafından namus
saikiyle öldürülmesi uzun zamandır cezalandırılmaktadır; fakat her iki yönetim de çok
1

Günümüzde namus cinayetleri hala bir problem olarak varlığını sürdürmektedir ve bu suçlar
cezalandırılsalar bile sıklıkla tasvip edilmektedir. Bir ülkeden örnek vermek gerekirse, 2003 yılında Ürdünlü
bir erkek, kızı üç hafta boyunca ortadan kaybolduktan sonra nerede olduğunu kendisine söylemediği için
kızını yirmi beş kez ölesiye bıçakladı. 2002 yılında bir erkek kız kardeşini “düğün yemeğinde yabancı bir
erkekle konuşurken” gördüğü için öldürdü. Bu vakaların hiçbirinde—Ürdün’de son yıllarda meydana gelen
düzinelerce namus cinayetinde olduğu gibi—suçlular altı aydan daha fazla hapiste yatmadılar. Maalesef, ne
bu vahşi cinayetler ne de bu suçlara karşı gösterilen zayıf tepkiler istisna oluşturmamaktadır. ("Honoring the
Killers: Justice Denied for ‘Honor Crimes’ in Jordan," Human Rights Watch, Nisan 2004, Cilt. 16, No. 1(E).)
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yakın bir zamana kadar, bir erkek kendisini aldatan karısını başka bir erkekle yakaladığı
zaman hiddetlenip onu öldürdüğünde kendisine kısmî savunma hakkı vermekteydi:
“tahrikin” örf ve adet hukuku kuralı. Bu yasa, ilk olarak, önceden tasarlanarak işlenen
cinayet suçunun cezasının zorunlu ölüme mahkûm olma olduğu 17.yüzyıl İngiltere’sinde
ortaya çıktı. Zamanın centilmenleri âdet üzere yanlarında öldürücü silah taşımaktaydı ve
şeref anlayışları kendilerine yapılan bir hakarete anında karşılık vermelerini gerektirirdi.
Kaçınılmaz olarak bazı misillemeler ölümcül olmakta ve yasa uyarınca cinayet
sayılmaktaydı ve zorunlu idam cezasını gerektirmekteydi. Hâkimler ise onurunu
savunmak adına şerefli bir şekilde hareket eden erkeği ölüm cezasına mahkûm etmekten
nefret etmekteydiler ve bu nedenle bunun için bir uzlaşma geliştirdiler. Öfke içindeyken
işlenen bir cinayet, aşırı tepkiden ziyade, küçük düşüren davranış karşısında verilen
rasyonel bir cevap olarak görülmekteydi. Eğer—sınırlı belli koşullarda—bir erkek geçici
olarak kontrolünü kaybetmesi ve cinayet işlemesi için tahrik edildiğinde, daha hafif bir
ceza olan taksirli insan öldürmekten suçlu bulunabilir ve idam cezasından kurtulabilirdi.
Bu kural, ilk zamanlar sadece tartışmanın fiziksel saldırıya dönüşmesini içeren
belli kategoriler için uygulanmaktaydı; fakat zamanla dördüncü bir kategori daha
belirlendi: “kıskançlık erkeğin gazabı ve zina da mala karşı en büyük saldırı olması
nedeniyle” sadık olmayan eşin ve onun sevgilisinin suçüstü yakalanma durumunda
öldürülmesi. Ancak öldürme fiili, kocanın öfkesinin geçtiği ve rasyonel muhakeme
yapabilir hale geldiği bir “yatışma” döneminden sonra gerçekleşirse, bu savunma geçerli
olmamaktadır.
Kışkırtmanın örf ve adet hukuku kuralı, erkekler tarafından kendi çıkarlarını
korumak amacıyla geliştirilmiştir ve erkeklerin değerlerini ve ruh halini yansıttığı için de
eleştirilmiştir. Uzun süre şiddete uğrayan kadınlar eşlerini öldürdüklerinde genel olarak
bunu kızgınlıktan ziyade korkudan yaparlar ve erkeklerin şiddet özelliğinin patladığı anda
değil, kendi duygularının zaman içinde birikmesi sonrasında yaparlar. Şiddet uygulayan,
kocasını öldüren kadının durumu, hali hazırda bu modele uymadığından bu tarz kadınlar
sıklıkla kasıtlı insan öldürmekten hüküm giyip ömür boyu hapis cezasına
çarptırılmaktaydı.
Bu makalede şu konular tartışılacaktır: İngiltere ve Amerika’da kadına karşı aile
içi şiddetin boyutuna dair farkındalığın artmasına yol açan toplumsal algıda son
zamanlarda meydana gelen bazı değişikler; cinayet kanunu; Anglo Amerikan örf ve adet
hukukunda geliştiği şekliyle cinayet suçlamasına karşı savunmalar; bu savunmaların
şiddet mağduru olan kadınların, kendilerine şiddet uygulayan erkekleri öldürmesi
durumunda onlara ne derece uygulandığı; Dövülmüş Kadın Sendromunun (DKS) ortaya

862

EŞLERİNİ ÖLDÜREN KADIN VE ERKEKLERİN ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNDA ELE ALINIŞI
William Locke
Çev.: Tuba Topçuoğlu

çıkışı ve aile içi şiddet davalarında uygulanışı; son zamanlardaki yasa değişiklikleri ve bu
değişikliklerin eşlerini öfke sonucu öldüren erkekler ile eşlerini korku sonucu öldüren
kadınlar için doğurduğu yasal sonuçlar. Bu çalışmada, İngiliz ve Amerikan hukukuna2
odaklanılacaktır ve özellikle de Amerika’da elli eyalet arasında nüfusu en yoğun olan
Kaliforniya örneğine ayrı bir gönderme yapılacaktır.
AİLE İÇİ ŞİDDETİ TOPLUMSAL BİR SORUN OLARAK ELE ALAN ANGLOAMERİKAN FARKINDALIĞININ GELİŞİMİ

Yasalar ve gelenekler tarihsel olarak kadınlara, tamamen eşlerinin otoritesi ve
kaprislerinin hizmetinde olan mal ya da çocukları gibi muamele etmiştir. Bedensel olarak
kadının “ıslahı” çok yaygındı ve yaramaz bir çocuğu ya da inatçı bir yük hayvanını
döverek cezalandırmaya denk olarak görülürdü. Aile içi şiddetin sosyal bir problem
olarak algılanması İngiliz Francis Powers Cobb’un “İngiltere’de Eşine İşkence Edenler”
başlıklı makalesini yayınladığı 1878 yılına kadar gider. Bu makale toplumda oldukça ilgi
çekmişti ve Cobb şiddet gören kadınların ekonomik yardım ve çocuk desteği için
başvuruda bulunmasını sağlayan 1878 tarihli Evlilikle ilgili yasanın geçmesi için başarılı
bir şekilde Mecliste lobi faaliyetleri yürütmüştü.3
Fakat 20. yüzyılın ilk zamanlarına kadar bu konuda toplumsal görüşlerde kayma oldu ve
aile içi şiddet cezaî anlamda bir suç olmaktan ziyade aile içi özel bir mesele olarak
görülmeye başlandı; kadınlar da kendilerine uygulanan şiddetin suç ortağı olarak
görülmeye başlandı. 1930’lu yıllarda bir psikiyatrist ve Sigmund Freud taraftarı olan Dr.
Helene Deutsch, kadınların neden kendilerine şiddet uygulayanlar ile birlikte kaldıklarını
açıklamak amacıyla kadın mazoşizmi üzerine bir teori geliştirdi ve kadınların maruz
kaldıkları şiddette örtük bir şekilde ruhsal ve cinsel zevk buldukları sonucuna vardı.
2

Gerçekte Amerika Birleşik Devletleri her biri kendine ait bir Ceza Kanununa sahip 51 farklı yönetimden
oluşmaktadır: elli eyaletin her biri ve bütün eyaletlerde federal konularda uygulanan federal sistem. Eskiden
bir İngiliz kolonisi olan Amerika Birleşik Devletleri, zamanla farklılaşma gösterse de, örf ve adet hukukunu
18.yüzyılda İngiltere’den miras almıştır.
3

Bu yasa, sadece kocanın nitelikli yaralamadan hüküm giymesi ve mahkemenin kadını büyük bir tehlike
içinde görmesi durumunda kadına yasal olarak kocasından ayrılma hakkı vermektedir. Sonrasında bu yasada
yapılan değişiklik, zina suçunu işlediği ispatlanmış kadına çocuğunun vesayetinin ve ayrıca nafaka
verilmesini reddetti.
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“Paspas eş” olarak adlandırılan teori 1950’ler boyunca ağır basan psikiyatrik görüş olarak
kalmaya devam etti.

1962 yılında pediyatri uzmanı C. Henry Kemp ve dört meslektaşı The Journal of the
American Medical Association’da “Dövülmüş Çocuk Sendromu” adında bir makale
yayınladılar ve sonrasında da toplumu çokça var olan çocuk istismarı konusunda
uyandıran aynı başlıklı bir kitap yayınladılar. Yasa koyucular, bu duruma istismara
uğrayan çocukların ailelerinden alınmasına ve başka akrabaların ya da koruyucu ailelerin
yanına yerleştirilmelerine imkân sağlayan yasalar ile cevap verdiler. Ancak aile içinde
çocuğa karşı uygulanan şiddete karşı toplumun gösterdiği ilgi dövülmüş kadına
gösterilmedi.
Dr. John Snell ve iki üye psikiyatrist tarafından ileri gelen bir tıp dergisinde 1964
tarihinde yayınlanan “Kadın Dövücülerin Eşleri: Bir Aile Etkileşimi Çalışması” başlıklı
makale o dönem hâkim olan görüşleri yansıtmaktadır. Bu çalışmaya ülkenin en yaygın
haftalık dergisi olan Time Magazine’in 29 Eylül 1964 tarihli sayısında geniş yer verildi.
Bu magazin, doktorların “bilimsel” bulgularını şu şekilde özetledi: Eşlerini döven
erkekler, ne kadar çalışkan ve görünüşe göre saygı uyandırıyor olsalar da gerçekte
“saldırgan, etkili, erkeksi ve cinsel olarak soğuk eşler” tarafından bastırılan ve “utangaç
ve cinsel anlamda etkisiz olan annelerin erkek çocukları” idi. Nitekim “birkaç kadeh içki”
sonrasında “zayıf iradeli koca” evlilikle ilgili hakları konusunda direnme cesareti bulur;
hanımı bu duruma direnç gösterir ve aralarında şiddet içeren bir “kavga” başlar.
Psikiyatristler, kadınları şiddet mağduru olarak görmek bir yana dursun, bu kavgaların
içinde “yardımcı ikincil fikirler” bile buldular: “Erkeğin eşine şiddet uyguladığı
dönemler, bir taraftan kadına belli bir mazoşist zevk verirken ve onun kendini kontrolcü
ve iğdiş eden davranışında gösteren yoğun düşmanlığından kaynaklanan suçluluk
duygusuyla baş etmesine yardımcı olurken, diğer taraftan da erkeğin bir erkek olarak
etkisizliğine dair yaşadığı endişeden o anda kurtulmasını sağlamaktadır.”4

4

Yasal sistem, sorunu kadınların kendilerine karşı uygulanan şiddeti tahrik ettiği şeklinde ele alırsa, bu
duruma uygun yasal müdahale şekli cezaî olmaktan ziyade tedavi edici olmaktadır. Burada amaç, şiddet
uygulayan eşi cezalandırmaktan ziyade kadınları rollerinin gerektirdiği sorumluluğu kabul etmeleri
konusunda uyarmak ve daha iyi birer eş ve anne olmaları için kışkırtıcı davranışlardan kaçınmalarını
öğretmek olmaktadır.
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Kolluk kuvvetleri de bu tutumları yansıtmaktaydı. Polis kuvvetleri, aile içi şiddeti,
kadınların sebep olduğu ya da abarttığı aile içi özel bir mesele olarak görmesi yönünde
eğitildi ve onlar da şiddete maruz kalan kadınları eşlerine karşı her hangi bir suçlamada
bulunmaktan çok güçlü bir şekilde vazgeçirirdiler. Şiddete uğrayan kadınların iddialarına
karşı sıklıkla şüphe ile yaklaşılırdı ve genel olarak onlara yakalanmaları durumunda
eşlerinin işini kaybedebileceği, ailelerinin gelirinin azalabileceği ve de çocuklarının
koruyucu aileye verilebileceği ya da eşi gözaltından çıktıktan sonra kadının kendisini çok
daha kötü bir durumda bulabileceği konusunda uyarılarda bulunurlardı. Kadınlar bu
suçlamalarında ısrar ettiğinde ve eşleri gözaltına alındığında bile, genelde sempatik erkek
hâkimler tarafından birkaç saat içinde salıverilirlerdi ve bu tarz davalar özel aile
meseleleri olarak görülüp ceza mahkemelerinden aile mahkemelerine gönderilirdi;
uzlaşmalarını teşvik etmek amacıyla sosyal çalışanlara havale edilirdi. Maddi özgürlüğü
ya da destekleyen akrabaları olmayan kadınlar, genelde yardım isteyemediğinden şiddete
maruz kaldığı ilişkiyi devam ettirmek zorunda kalırdı. Hukuk, bu konuda çok az yardım
sağladı: ilk olarak Nebraska eyaletinin evlilik içi tecavüz istisnasını kaldırdığı 1976 yılına
kadar bütün eyaletler bir erkeğin evli olduğu eşine tecavüz edemeyeceğini kabul etti.
1970’lere doğru kadın hareketleri güç kazanmaya başlamıştı ve nihayet kadına karşı aile
içi şiddet yaygın bir sosyal problem olarak görülmeye başlandı. Şiddete maruz kadınlara
ve onların çocuklarına kaçmalarını sağlayıp yardımda bulunmak amacıyla 1972 yılında
Londra’daki Chiswick merkezi örneğini müteakiben İngiltere ve Amerika’da sığınma
evleri kuruldu. Kadınların maruz kaldıkları aile içi şiddet vakalarını bildirmesi için
telefon hatları kuruldu. Kadın taraftarları ya da destekleyenler, halkı eğitmek ve kurumsal
pratiklere meydan okumak için uğraştı.
1979 yılında San Jose Kaliforniya’daki polis birimi hakkında, Ruth Bennell’in haksız
ölümüne sebebiyet vermekten dava açıldı: eski kocasının gösterdiği şiddeti bildirmek
amacıyla ölümünden önceki yıl içinde polisi 29 kez aradığı halde, polis bu kadına
ölünceye kadar yardım etmeyi reddetti. New York ve Oakland (Kaliforniya)’daki kadın
avukatlar, öncesinde aile içi şiddet vakalarında mümkün olduğunca gözaltına almaktan
kaçınmaları için eğitilen polis birimlerine uyguladıkları politikaları değiştirmeleri için
dava açtılar. 5 Tüm ülke genelinde benzer davalar açıldı ve hükümet organları şiddet
uygulayanları gözaltına almak ve haklarında dava açmak için kaynak ayırmaya başladılar.

5

Bknz "Police Will Arrest Wife Beaters in Reversal of New York Policy: Case Called Significant," New
York Times, 27 Haziran 1978, 71 şiddet mağduru kadının açtığı davanın yasal sonucunu bildiriyor.
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Feminist yazarlar şiddet gören kadınların deneyimleri hakkında kitaplar yayımlamaya
başladılar ve gazetelerde ve popüler dergilerde olumlu makaleler belirmeye başladı. 6
Ayrıca feminist eleştirmenler dikkatlerini ceza adalet sistemine yönelttiler ve cinayetin
kamu hukuku kategorilerinin—ki bunlar neredeyse tamamen erkek polisler, savcılar,
hakimler, yasa koyucular ve jüriler tarafından geliştirilip uygulanmıştır—yüzyıllardır
devam eden paternalist cinsiyet önyargısını yansıttığını iddia ettiler. Yoldan çıkan eşlerini
öldüren erkekler, hâkim ve jüri tarafından daha sempatik muamele görürken, kendilerine
şiddet uygulayan eşlerini öldüren kadınlar sıklıkla kasıtlı insan öldürmekten hüküm
giymiş ve onca yıl maruz kaldıkları korkunç eziyete rağmen ömür boyu hapis cezasına
mahkûm olmuşlardır.
Böylesi çifte standartlar kültürün içine iyice yerleşmiştir ve değişmeleri çok yavaş
olmaktadır. 1994 yılında Hâkim Robert E. Cahill, Batimore Maryland’de taksirli
öldürmek suçlamasını kabul eden Kenneth Peacock adında birini mahkûm etti. Bu kişi,
evine her zamanki saatinden önce gitmiş ve eşini başka bir erkekle yatakta yakalamıştı.
Dört saat boyunca bir şeyler içip aralarında tartıştıktan sonra Peacock eşini bir av tüfeği
ile başından vurarak öldürdü. Hâkim Cahill, bu kişiye 18 ay hapis cezası vermesine
rağmen keşke Peacock’u hiç hapse göndermemiş olmayı dilediğini söyledi: “Ciddi olarak
merak ediyorum, acaba dört-beş yıldır evli olan kaç erkek eşine bedensel bir ceza
vermeden çekip gitme gücünü gösterebilir.” Ertesi gün, bir başka Baltimore hâkimi, 11
yıl fiziksel şiddete maruz kaldığı kocasını öldürmesi sonrasında taksirli öldürdüğünü itiraf
eden kadını, 11 yıldır yaşadığı eziyete rağmen, üç yıl hapis cezasına mahkûm etti. 7
DÖVÜLMÜŞ KADIN SENDROMUNUN ORTAYA ÇIKIŞI
1979 yılında, klinik psikolog Dr. Lenore E. Walker, içinde şiddete maruz kalmış kadınlar
ile ilgili deneyimlerine dayanarak Dövülmüş Kadın Sendromu (kısaca DKS)’nun
varlığından bahsettiği Dövülmüş Kadın (New York: Harper & Row) kitabını yayımladı. 8
6

Örn., J.C. Barden, "Wife Beaters: Few of Them Ever Appear Before a Court of Law”, New York Times, 21
Ekim 1974.
7

Tamara Lewin, “What Penalty for a Killing in Passion?” New York Times, Ekim 21, 1994.

8

DKS’yi meydana getirdiği düşünülen belirti ve davranışların hiç biri kesin ve açık değildir ve DKS’nin
geçerliliği insanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ampirik olarak doğrulanmamıştır. DKS ile yakından ilgili
olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı oldukça yerleşmiş olmasına karşın, DKS hiç bir zaman
Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
tarafından tanınmadı. Bazı yorumcular, kronik olarak şiddete maruz kalan kadınların Travma Sonrası Stres
Bozukluğu ile çok daha güvenilir ve doğru bir şekilde teşhis edilebileceğini iddia etmektedirler. DKS’nin
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Burada eşleri tarafından hem psikolojik hem de duygusal olarak şiddete uğrayan
kadınların zamanla, daha öncesinde köpeklerle yapılan deneylerden geliştirilen bir
kavram olan, “öğrenilmiş çaresizlik”ten mustarip olduklarını iddia etmektedir. Yapılan
deneylerde, köpekler tekrar tekrar kaçamayacakları elektrik şoklarına maruz
bırakılmaktaydı. Zamanla köpekler, kolayca kaçabilecekleri durumlarda bile aciz
davranmaya şartlanır oldular ve şoklardan kaçmak için hiç bir girişimde bulunmadılar.
Dr. Walker ayrıca şiddet içeren ilişkilerin tekrar içeren karakteristik düzeni yani şiddet
döngüsü üzerine de bir teori geliştirdi. Bu döngü gerilim oluşma süreci ile başlıyor ve
sonrasında da dışa dönük şiddet davranışı içeren evre ile ve özür ve güvenceler içeren
uzlaşma/barışma ya da balayı evresi ile devam ediyordu. Bu uzlaşma akabinde sakin bir
evre başlıyor fakat sonrasında kaçınılmaz olarak yeni bir gerilim oluşma süreci ile devam
ediyor ve böylelikle yeni bir döngü başlıyor.
Dövülmüş Kadın Sendromu kavramı çok ciddi ilgi uyandırdı ve bu sendrom
hakkındaki farkındalık popüler medyada şiddete uğrayan kadınların şiddet uygulayanlara
karşı harekete geçmesi hakkında yer alan olumlu röportajlar ile yayıldı. Bunlardan en
bilineni, Michigan’da 13 yıldan fazla bir süre kocası Mickey tarafından şiddet gören
Francine Hughes’in davasıydı. 9 Mart 1977’de, çocuklarını arabaya koyduktan sonra
yatak odasına benzin döküp eşi uyurken odayı ateşe vermişti. Sonrasında ise geçici olarak
cinnet geçirme nedeniyle kasıtlı öldürmekten suçsuz bulundu. 9 Bu davanın oldukça
reklamı yapıldı ve konusu bir kitap ve başrollerini ünlü aktris Farrah Fawcett’in oynadığı
ve 1987 yılında ulusal televizyonda gösterilen “The Burning Bed” filminin içeriğini
oluşturdu.
Kendilerine şiddet uygulayan kocalarını ya da erkek arkadaşlarını kasten
öldürmekle suçlanan kadınları temsil eden avukatlar, müvekkillerinin savunmasında
DKS’nin teşhisine başvurmakta oldukça zorluk yaşadılar. Gerçek ya da tehdite dayalı
bilimsel eksiklikleri her ne olursa olsun, yine de bu eksiklikler onun yaygın bir şekilde mahkeme salonlarında
kullanılmasını ve yasalarda görünmesini engellemedi. DKS, şu anda tıbbi ya da bilimsel olmaktan ziyade
hukuki bir yapı olarak düşünülebilir.

9

İster geçici ister başka türlü olsun, delirme üzerinden yapılan müdafaa, (birisinin çocuğunun vesayetini
kaybetmesi ya da zorla hastaneye yatırılma gibi) istenmeyen ciddi sonuçlara neden olabilir. Kaliforniya’nın
da aralarında olduğu birçok eyalet, geçici delilik ile sürekli delilik arasında bir ayrım yapmamaktadır ve bir
kişi Kaliforniya’da delilik nedeniyle suçsuz bulunursa, olası bir tehlike arz etmediği yetkililerce
onaylanıncaya kadar cezaî delilik nedeniyle eyalet hastanesine yatırılmaktadır. Federal mahkemelerde, bir
hâkim, DKS meselesini ortaya atan bir sanığın zihinsel olarak değerlendirilmesi konusunda iddia makamının
talebine izin vermesi için yetkilendirilmiştir (örn., Hess v. Macaskill (1995) U.S. App. LEXIS 27699).
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saldırı karşısında ölümcül güç kullanan kadınlar, kişinin kendini savunma amacıyla
makul bir kuvvet kullanabileceğini belirten nefsi müdafaanın kamu hukukuna
başvurabilirlerdi; fakat bunun için bu kişinin maruz kaldığı saldırının yakın ve uyguladığı
ölümcül gücün ölüm ya da ciddi fiziksel yaralanmayı engellemek için makul derecede
gerekli olduğu konusunda dürüst ve makul bir kanaatinin olması gerekirdi. Kamu hukuku
testi, içinde hem nesnel hem de öznel öğeler içeriyordu: suçlanan kişi, yakın tehlikeyi
önlemek için ölümcül güce başvurmanın gerekliliğine samimi bir şekilde inanmalıydı; bu
inanç, içinde bulunulan durumda objektif olarak makul olmalıydı; kullanılan gücün
miktarı “makul bir şekilde ya da orta derecede gerekli” olmalı ve tehdit altında olduğu
zarara orantılı olmalıydı.
Eşlerini kasıtlı olarak öldürmekle suçlanan şiddet mağduru kadınların, kamu
hukuku kapsamında nefsi müdafaa hakkına dayandığı davalarda, en çok kendini gösteren
sorun kadınların öldürme fiili öncesinde maruz kaldıkları zarar tehdidinin “yakın” bir
tehlike olup olmadığı ile ilgiliydi. Francine Hughes gibi asıl şiddet olayı yaşandıktan
sonra şiddet uygulayan kişiyi öldüren kadınlar, mevcut ve yakın bir tehdidin bulunma
zorunluluğu ve gelecekte olası saldırıları önlemek amacıyla güç kullanma hakkını
vermeyen kural tarafından engellendiler. Bu kuralların arkasında yatan mantık şuydu:
eğer şiddet tehdidi yakın değilse, “kendi eliyle yasayı uygulamak” yerine otoritelere
gerekeni yapmaları konusunda başvurmaya zaman olabilir”. 10
Kullanılan gücün miktarının “nesnel olarak” maruz kalınan tehdide orantılı olup
olmadığı da yaygın olan bir diğer sorundu. Hatta kadınların gerçekten de yakın bir
tehdide karşı ya da tam dövüldükleri sırada ölümcül güce başvurmaları durumunda bile,
sıklıkla kullanılan gücün maruz kalınan tehdide orantısı konusunda problemlerle
karşılaştılar ve savcılar, “basit, önemsiz” bir dayak karşısında öldürmenin çok aşırı
olduğunu iddia ettiler. Sonuç olarak, birçok kadın—uzun yıllar boyunca korkunç eziyet
mağduru olsalar bile—kasıtlı adam öldürmekten hüküm giyip ömür boyu hapis cezasına
çarptırıldılar.
Aile içi şiddet uygulayanlara karşı suçlama getiren savcılar, DKS hakkında
uzman görüşlerin duruşmalarda uygulanması yönünde mahkemeleri ikna etmeye çalıştı.
Bu uzman görüşleri, kadın mağdurlara maruz kaldıkları saldırıdan kaçma şansını

10

Sürekli tekrar eden aile içi şiddet düzeninde yaşayan kadınlar için bu türde bir davranış çoğu zaman
gerçekçi bir seçim olmamaktaydı. Özellikle de kadın kendi ayakları üstünde duramadığı, tüm aileyi
geçindiren kişi olarak eşine bağımlı olduğu, polisin olaya şüphe ile yaklaştığı ve eşini gözaltına alma
konusunda isteksiz olduğu ve eşi gözaltına alınsa bile mahkemeler tarafından hemen serbest bırakıldığı
durumda.
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değerlendirmedikleri ya da uğradıkları saldırıyı bildirmekte geç kaldıkları gibi karşı
suçlamalarla karşılaştıkları zaman güvenilirliklerini desteklemek, güçlendirmek için
kullanılabilirdi. Bu uzman görüşleri ayrıca kadınların maruz kaldığı şiddetin geçmişine
dair kanıt teşkil ederek jüri üyelerinin erkek sanıklara karşı sempatisini de azaltabilirdi.
Eyalet savcıları, şiddete maruz kalmış kadınları destekleyen ve yasaların duruşmalarda
DKS hakkında uzman görüşünün verilmesine izin verilmesi yönünde değişiklik yapılması
için yasama kurulunda lobi faaliyetleri yapan destekçilere katıldılar. Bu gelişmeler
ışığında Kaliforniya Kanıt Yasası’nda meydana gelen değişiklikler aşağıdaki bölümde
tartışılmaktadır.

ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNDA İNSAN ÖLDÜRMENİN ÖRF VE ADET
HUKUKU

Nefsi müdafaanın ve tahrik unsurunun örf ve âdete dayanan hukukunun, şiddet uygulayan
eşlerini öldüren kadınlara nasıl uygulandığını düşünmeden önce Anglo-Amerikan
hukukunun öldürme suçunu—ki bu ister suç olsun, isterse de suç sayılmayan öldürme fiili
olsun her türlü cinayeti içine almaktadır—nasıl ele aldığını bilmek gerekir. İngiltere ve
Birleşik Devletlerde cinayetler, suçluluğu hak etme konusundaki toplumsal yargıları
yansıtan kategorilere ayrılmıştır. Örneğin, Kaliforniya’da sigorta poliçesini toplamak
amacıyla cinayet işleyen birisi birinci dereceden önceden tasarlanmış cinayetten suçlu
bulunur. Diğer tarafta ise savaş alanında bir düşman askerin öldürülmesi ya da kişinin
kendisine saldıran kişiyi makul nefsi müdafaa sınırları içinde kasıtlı olarak öldürmesi
tamamen yasaldır ve bu durumda kasıtlı adam öldürme suçuna karşı tam bir savunma
yapılabilir. Bu iki uç arasında mahkemeler öldürmenin hala suç teşkil ettiği fakat içinde
bulunulan koşullardan dolayı suçu işleyen kişinin kısmen maruz görüldüğü birçok
kategori geliştirdiler.
Dolayısıyla, hangi eyalette olduğuna bağlı olarak, her kim yasal olarak yeterli
miktarda tahrik unsurunun bulunduğunda ya da zihinsel özründen dolayı “azalmış
sorumluluk” ya da “kusurlu nefsi müdafaa” halinde (yani samimi fakat makul olmayan
inanca dayalı olarak kişinin kendisini ölümcül bir güç kullanarak savunması durumu)
cezaî anlamda sorumludur; fakat bu durumlarda suç, kasıtlı adam öldürmekten kasıtsız
adam öldürmeye azalır. Kaliforniya’da kısmî savunma ile hafifletilmiş kasıtlı adam
öldürme için mahkûmiyet cezaları hâkimin takdir yetkisine bağlı olarak 3, 6 ya da 11
yıldır. Buna karşılık, birinci dereceden kasıtlı öldürme suçu için önceden belirlenmiş ceza
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25 yıl hapis cezasıdır. Burada da açıkça görüldüğü gibi, suçun kasıtlı öldürmekten
kasıtsız öldürmeye doğru azaltılması sadece sanık için büyük fark yaratmamakta, fakat
aynı zamanda hâkime de kendi kişisel değer ve görüşlerini yansıtan bir karar vermesi
konusunda oldukça özgür bir alan bırakmaktadır.
İngiltere’de kasıtlı öldürme ve taksirli öldürme suçları için verilen hükümler çok
daha karışıktır; 11 fakat orada da yasa kasıtlı öldürme suçuna taksirle öldürmek suçundan
daha ağır hüküm getirmektedir. İngiliz hâkimlerin öznel görüşleri, bazen birbirine çok
benzer suçlar için bile çok farklı hükümlere yol açabilir. Nitekim İngiltere’de mahkeme
kararları temyize götürülebilir ve böylece bu kararlar birbirine denk suçlar için verilen
hükümlerin arasındaki dengesizliği düzeltmek amacıyla sık sık yeniden ayarlanır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise temyiz mahkemeleri, ilk kararı veren hâkimlerin
kararlarına çok büyük riayet gösterirler ve önceden verilmiş bir cezayı ancak ve ancak
hiçbir makul hâkimin böylesi bir hüküm vermeyeceği durumlarda azaltırlar ki bu da çok
nadiren gerçekleşir.
ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNDA ÖRF VE ADET HUKUKU KAPSAMINDA
KASITLI ÖLDÜRMEYE KARŞI SAVUNMALAR: NEFSİ MÜDAFAA YASASI

Women who kill their abusive husbands during a violent confrontation or as they are
about to be attacked can invoke the traditional doctrine of self-defense, explained below,
although as noted, they sometimes encountered problems with the proportionality of the
deadly force used to the danger posed. Female victims of domestic violence who kill their
abusive husbands or boyfriends after they have been assaulted, however, have been
unable to make out a claim of self-defense under the common law.
Daha önce belirtildiği gibi, bazen kadınlar maruz kaldıkları tehlike karşısında
kullandıkları ölümcül gücün karşılaştıkları tehlike ile olan orantısı konusunda
problemlerle karşılaşıyor olsalar da şiddet gösteren kocalarını şiddete maruz kaldıkları
sırada ya da saldırıya maruz kalmak üzere oldukları sırada öldüren kadınlar, aşağıda
açıklanan, geleneksel nefsi müdafaa doktrinine başvurabilirler. Fakat uğradıkları saldırı
sonrasında kocalarını ya da erkek arkadaşlarını öldüren aile içi şiddet mağduru kadınlar,
örf ve adet hukukuna göre nefsi müdafaa için talepte bulunamamaktadır.

11

İngiltere ve Galler için Yargılama Konseyi tarafından Tahrik Nedeniyle Taksirli İnsan Öldürme Suçu için
yayımlanan Yargılama Talimatları’na bakınız (http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/about-us.htm).
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KALİFORNİYA HUKUKUNA GÖRE NEFSİ MÜDAFAA
Örf ve adet hukukunda nefsi müdafaa (ya da başkalarını müdafaa) hakkı, kişiye
kendisinde ciddi hasar oluşturma tehlikesi yaratan bir saldırıyı püskürtmek için gerekli
olan makul ölçüde güç kullanabilme hakkı vermektedir. Eğer kullanılan ölümcül güç
makul derecede gerekli ise, bu durumda saldıran kişiyi öldürmek haklı bulunur ve suç
sayılmaz. Tabi buradaki çok önemli mesele “makul olma durumunun” nasıl
değerlendirileceğidir: makul insanın “nesnel” standardı ile mi yoksa sanığın kişisel
subjektif inancıyla mı, yoksa ikisinin de biraz birleşimiyle mi.
Kaliforniya’daki yasa, örf ve adet hukuku formulasyonunu yansıtmaktadır: 12
Şu durumlarda bir sanık haklı olarak nefsi müdafaada bulunmuş olur ve kasıtlı ya da
kasıtsız insan öldürmekten suçlu bulunmaz:
1. Sanık, samimi bir şekilde kendisine ciddi bedensel zarar verebilecek yakın bir
tehlikenin bulunduğuna inanmıştır. Gelecekte olası bir zararın varlığı yeterli değildir.
2. Sanık, samimi bir şekilde karşılaştığı tehlikeye karşı kendisini savunmak için olay
anında ölümcül güç kullanmasının gerekliğine inanmaktadır.
3. Her iki inanç da makuldür ve
4. Sanık, her hangi makul bir insanın benzer durumda gerekli olduğunu düşündüğü
miktardan daha fazla güç kullanmamıştır.
Sanığın inançlarının ne derece makul olduğunun belirlenmesinde jüri sanığın maruz
kaldığını bildiği ve bildiğini sandığı tüm şartları gözden geçirir ve benzer bir durumda
benzer bilgiye sahip olan her hangi makul bir insanın neye inanacağını düşünür,
değerlendirir. Eğer sanığın inançları ya da ne düşündüğü makul ise bahsedilen tehlikenin
gerçekte var olma şartı aranmaz. Mağdurun geçmişte maruz kaldığı zarar ya da tehditler,
öldürme eyleminin arkasında yatan inancın, düşüncenin ne derece makul olduğunun
belirlenmesinde yarar sağlar. Sanığın nefsi müdafaa amacıyla hareket etmediğine dair
makul şüphenin ilerisini ispat etme yükü ise iddia makamının sırtındadır.

12

Müdafaanın unsurları 505 Sayılı Kaliforniya Yasası’ndan (Suç Oluşturmayan Adam Öldürme: Nefsin ya da
Başkasının Müdafaası) alınmıştır. Kaliforniya Yasası, jüri üyeleri için hazırlanan ve eyalet yargıçları
tarafından hukukun doğru bir ifadesi olduğu şeklinde onaylanan talimatların bir özeti şeklindedir.
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Karşılaşılan tehdidin “yakın” olma zorunluluğu, kendisine saldıran kişiyi uğradığı
saldırının hemen öncesi ya da tam o saldırı anı dışında öldüren bir kadının nefsi
müdafaaya başvurmasına engel olmaktadır. Sanık, gerçekten samimi bir şekilde saldırının
yakın olduğuna inansa bile bu inanç makul olmalıdır. Savunma avukatları, kadınların
geçmişte yaşadıkları şiddete dair kanıtların ve DKS hakkında uzman görüşün yenilik
olarak getirilebilmesi için makul olma derececisin “sanık tarafından bilindiği ve bilindiği
sanıldığı şekliyle sanığın içinde bulunduğu tüm koşulların” ışığında değerlendirilmesi
yönünde bir dil kullandılar. Bunu yaparken, jürinin “makul şiddet mağduru kadın”
perspektifini uygulayacağını umdular. Kaliforniya mahkemeleri, makul olma derecesi ile
yakından ilgili olan koşulların değerlendirilmesinde jürinin sanığın zihinsel
bozukluklarını bu koşulların bir parçası olarak değerlendirmelerine engel oldular ve
böylelikle jüriye “makul şizofrenik” standardının uygulatılması teşebbüsünü reddettiler. 13
DKS zihinzel bir durum olarak karakterize edildiği sürece, dışlanmaya maruz
kalabilir; fakat Kalforniya Yüksek Mahkemesinin verdiği ve aşağıda tartışılan son bir
karar, People v. Humphrey (1996) 13 Cal. 4th, makul olma derecesinin
değerlendirilmesinde DKS’nin kullanılmasına izin vermiştir. Böylelikle, örneğin bir
savunma avukatı DKS’nin aşırı hassasiyet özelliğinin, bir sanığın görünürde öyle olmasa
da yakın bir saldırıyı sezinleyebileceğini iddia edebildi. Bu Humphrey kararının sonuçları
ise henüz kendini göstermemiştir.

KALİFORNİYA HUKUKUNA GÖRE “KUSURLU” NEFSİ MÜDAFAA: KASITLI
ÖLDÜRMEYE KISMî BİR SAVUNMA
Aslında örf ve adet hukukunun bir özelliği olmadığı halde, Kaliforniya Yüksek
Mahkemesi, 1979 tarihli People v. Flannel (25 Cal.3d 668, 680–683) kararında, sanığın
nefsi müdafaa amacıyla ölümcül güç kullanılmasının gerekliliğine duyduğu inancı makul
bulunmadığı halde dürüst ve samimi ise—yani “kusurlu” nefsi müdafaa durumu söz
konusu ise—bu durum kasıtlı öldürme suçunu kasıtsız öldürme yönünde değiştiren
hafifletici sebep sayılabilir. Jüri direktifi, kısmî savunmanın unsurlarını şu şekilde ortaya
koymaktadır:
13

Mahkeme, People v. Jefferson (2004) 119 Cal.App.4th 508, 519 kararında, nefsi müdafaa için uygulanan
makul insan standardının, sanık gibi zihinsel olarak hasta olan insanlar için de standart olarak kabul edilmesi
savını reddetti: “Örf ve adet hukuku, sanığın sıradan makul bir insanın davranacağı gibi davranıp
davranmadığını belirlerken o kişinin zihinsel kapasitesini hesaba katmaz. Yasaya göre “zihinsel olarak
çıldırmış bir sanık, normal ve tedbirli bir insan gibi kusurundan sorumlu tutulur ”.
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Kaliforniya Yasası Sayı. 571. Kasıtlı İnsan Öldürmenin Hafifletilmiş Hali (Voluntary
Manslaughter): Kusurlu Nefsi Müdafaa
Normal şartlarda kasıtlı insan öldürme suçu sayılan öldürme eylemi, aşağıdaki
durumlarda taksirli öldürme suçuna indirgenir:
1. Sanık, gerçekten de büyük bedensel zarar içeren ve yakında olmasından korkulan bir
tehlike içinde olduğuna inanmıştır,
2. Sanık, gerçekten de kendisini bu tehlikeye karşı savunmak için hemen o anda ölümcül
güç kullanmasının gerekliliğine inanmıştır; fakat
3. Bu iki inançtan en az biri makul değildir.
Bu formulasyon kapsamında, hâlâ yakın bir tehlikeye olan inanç zorunluluğu
bulunduğundan, kendisine şiddet uygulayan kişiyi saldırı anı ile eş zamanlı olarak
öldürmeyen bir kadına kusurlu nefsi müdafaa yolu açık olmayabilir. Yönerge açıkça
belirtmektedir ki “olası zarar ne kadar büyük olursa olsun ya da kişinin inancına göre
gerçekleşmesi ne kadar olası bile olsa, gelecekte olası bir tehlikeye inanmak yeterli
değildir”.
Bir savunma avukatı, şiddet uygulayan kocası uykudayken ya da alkolün etkisiyle etkisiz
bir haldeyken bile müvekkilinin DKS’nın etkileri sonucunda yakın bir tehlike altında
olduğuna inanabileceğini iddia edebilir. Eğer sanık bu konuda ifade vermek durumunda
kalırsa—ki bu türde davaların çoğunda sanığın ifadesi olmadan savunma makamının
yeterli kanıtı bulunmamaktadır—sanık böylesi bir iddia üzerinden sorguya çekildiğinde
bu durumdan başarılı bir şekilde çıkmayı aşırı derecede zor bulabilir.

İNGİLİZ HUKUKUNDA NEFSİ MÜDAFAA
İngiltere’de örf ve adet hukuku, bir kişinin nefsi müdafaa ya da bir başkasını müdafaa
amacıyla belli şartlarda makul olarak cebir kullanmasına imkân vermektedir. Kullanılan
cebrin makul olma derecesinin belirlenmesinde jüri her bir davanın içinde bulunduğu
şartları göz önünde bulundurarak hem güç kullanılmasının gerekli olup olmadığı hem de
kullanılan gücün makul olup olmadığını gözden geçirmeye yönlendirilirdi. Fakat
İngiltere’de makul olma derecesinin belirlenmesinde sanığın subjektif inançları yanlış
olsa bile samimi olarak neye inandığı temel alınır. Bu standart, Kaliforniya’da uygulanan
“objektif” makul insan testinden oldukça farklılık göstermektedir.
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Örf ve adet hukukunun nefsi müdafaa prensibine “uyduğu ve buna açıklık getirdiği”
söylenen 2008 tarihli Ceza Adaleti ve Göçmen Yasasının 76.bölümü, bu durumda
tamamen öznel bir testi benimsemiştir. 76. Bölümün 3. Maddesine göre, kullanılan gücün
makul olma durumu, sanığın içinde bulunduğuna inandığı duruma göre belirlenmektedir.
Yine 76.bölümün 4.maddesine göre sanığın iddia ettiği inancın “nesnel” olarak makul
olması—bu inanç yanlış bile olsa—sanığın bu inancında samimi olmasına bağlıdır. 76.
bölümün 7.maddesi, makul olmanın değerlendirilmesinde bu durumu ek olarak içtihat
hukukundan alınan iki düşünce daha ortaya koyar:
- meşru bir amaç için harekette bulunan biri bu durumda gerekli olan hareketin
gereklilik derecesini tam olarak doğru bir şekilde tartamayabilir ve
- bir insanın meşru bir amaç için, samimi olarak ve içgüdüleri doğrultusunda,
gerekli olduğuna inandığı şekilde davranış göstermiş olduğuna ilişkin bir kanıt, o
kişinin bu amaçla makul bir davranışta bulunduğuna dair güçlü bir kanıt
oluşturmaktadır.
Kaliforniya testinin aksine, İngiltere’deki öznel test, eğer cinayet kadının yediği dayak
sonrasında ve kendisine şiddet uygulayan kişi uykudayken ya da tamamen etkisiz bir
haldeyken işlenmiş olsa bile, cinayetle suçlanan şiddet mağduru kadına nefsi müdafaa
yolunu açar görünmektedir. Kadının karşılık verdiği tehdidin cinayet anında olmasını
gerektiren bir ifade yoktur ve eğer kadın içinde bulunduğu durumda öldürücü güç
kullanmasının samimi olarak makul olduğuna inanmış ise teoride kendisini kasıtlı adam
öldürmeye karşı tamamen savunabilir. 14 Hâkim ve jürilerin böyle bir savunmaya pratikte
nasıl bir cevap vereceğini tahmin etmek ise güçtür. Tabii ki buradaki tehlike, bir sanığa
kendi davranış standardını belirlemesine izin verilmesi ve jürinin sanık için duyduğu—ya
da duymadığı—sempati üzerinden karar vermesine davetiye çıkarması şeklinde
görünmektedir.
KALİFORNİYA HUKUKUNDA TAHRİK ÜZERİNDEN KISMî SAVUNMA
Nefsi müdafaa yasasında olduğu gibi, Kaliforniya’nın tahrik yasası da genel olarak örf ve
adet hukukundaki tanımı kapsamında formule edilmiştir:
Kaliforniya Yasası Sayı. 570: Kasıtlı İnsan Öldürmenin Hafifletilmiş Hali (Voluntary
Manslaughter): Tutku Cinayeti

14

Bilinen politik nedenlerden dolayı, ne İngiltere hukuku ne de Kaliforniya hukuku, sanığın bakış açısını ya
da inançlarını değerlendirirken gönüllü alkol alınmasının etkilerinin dikkate alınmasına izin vermektedir.
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Aksi halde kasıtlı öldürme suçu sayılan bir öldürme fiili, aşağıdaki durumlarda taksirle
öldürme suçuna indirgenir:
1. Sanık tahrik edilmiştir.
2. Doğrudan ve eş zamanlı olarak tahrikin bir sonucu olarak sanık, düşüncesizce hareket
edip mantığını ve muhakeme yeteneğini bulandıran yoğun duygular altında hareket
etmiştir ve
3. Maruz kalınan tahrik, ortalama eğilime sahip bir insanın da hiç düşünmeden aniden,
yani mantıkla değil hırsla hareket etmesine yol açabilirdi.
Hırs; kızgınlık, öfke ya da belli bir duygunun varlığını gerektirmez. Bir insanın üzerinde
iyice düşünmeden hareket etmesine sebebiyet verecek şiddet içeren ve yoğun her hangi bir
duygu olabilir.
Belli bir tahrik çeşidinin zorunluluğu olmamasının yanında, hafif ya da uzaktan
tahrik yeterli görülmemektedir. Yeterli derecede tahrik, kısa zamanda da uzun zamanda
da kendini gösterebilir. Tahrikin savunma için yeterli olup olmadığının belirlenmesinde
jüri, benzer durumda benzer gerçekleri bilen ortalama eğilimi olan bir insanın aynı
durumda mantığı ile mi yoksa hırsı ile mi karşılık vereceğini düşünürler. Eğer tahrik ile
öldürme anı arasından, ortalama eğilimli bir insanın “sakinleşip” mantığını yeniden
kazanabileceği kadar bir surenin geçmesi durumunda öldürme eylemi kasıtsız adam
öldürme suçuna indirgenmez.
Nefsi müdafaa yasası gibi kışkırtma da hırsın hala etkin olduğu anda bir harekette
bulunulmasını gerektirir. Örnek yönerge, gerekli miktarda tahrik unsurunun uzun zaman
içinde oluşabileceğini belirtmesine rağmen, ortalama bir insanın sakinleşip hırsının sönmesi
için gerekli olan zamanın geçmesi durumunda savunmanın reddedileceğini belirtir.
Kaliforniya mahkemeleri bu doktrini geleneksel ve cinsiyet ayrımcılığı yaparak
uyguladılar. Örneğin, Yüksek Mahkeme, eşine ihanet eden kadının sözlü sataşmalarında
(People v. Berry (1976) 18 Cal.3d 509, 515) ve bir erkeğin sevgilisinin sadakatsizliğinde
yeterli derecede tahrik unsuru buldular (People v. Borchers (1958) 50 Cal.2d 321, 328–
329). Tamamen öznel bir testin, sanığın kendi standardını uygulamasına imkân
vermesi—kendisine yan bakan birisine karşı öldürücü öfkeye kapıldığını iddia eden
sanık örneğinde olduğu gibi—endişesinden dolayı nefsi müdafaada olduğu gibi bu
formulasyonun içinde de nesnel bir unsura yer vermektedir.
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Bu yasa gereğince, sanığın kendi kontrolünü ve muhakeme yeteneğini geçici
olarak kaybetmesi yönünde tahrik edilmesi tek başına yeterli görülmemektedir; fakat
aynı zamanda bu kışkırtmanın, ortalama eğilimi olan bir insanın (tahminen makul insan
kavramının duygusal anlamda benzeşi) da mantık yerine hırs ile hareket etmesine
sebebiyet verebilecek olması gerekir. Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, bir kararında
(People v. Steele (2002) 27 Cal. 4th 1230, 1253) sarhoş olma, zihinsel yetersizlikler ve
de Vietnam’daki savaşta yaşanan travmatik deneyimlerden kaynaklanan psikolojik
bozukluğun bulunduğuna ilişkin kanıtı, bu değerlendirme dışında tuttu. Bu karar, DKS
kapsamında yer alan, tekrar tekrar yaşanan şiddetin yarattığı travmatik deneyimlerin de
değerlendirme dışında tutulması şeklinde düşünülebilir, fakat Mahkemenin aşağıda
tartışılan People v. Humphrey (1996) 13 Cal. 4th kararı DKS’yi daha farklı ele
almaktadır.

ÖRF VE ADET HUKUKUNDA TAHRİK ÜZERİNDEN KISMî SAVUNMA VE
İNGİLİZ HUKUKUNDA KİŞİNİN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ ÜZERİNDEN
KISMI SAVUNMA YAPILMASINA DAİR YENİ YASAL DÜZENLEME
İngiltere’de 1957 tarihli adam öldürme yasasının 3.bölümü, tahrik üzerinden yapılan
savunmaya örf ve adet hukukunu yansıtan iki dayanak kol sağlamaktadır. Gerçeklerle
ilgili kola göre, jüri sanığın kontrolünü kaybedecek kadar tahrik edildiğine ya da edilmiş
olabileceğine karar vermek zorundadır. Değerlendirmeye dayanan kola göre ise jüri,
sanığın maruz kaldığı tahrikin, sıradan makul bir insanın da benzer şekilde davranmasına
sebebiyet verecek kadar güçlü olup olmadığına karar vermek zorundadır ve bunu
yaparken de söylenen ve yapılan her şeyin sıradan makul bir insanın üzerinde
bırakabileceği etkiyi göz önünde bulundurmak zorundadırlar.
Değerlendirmeye dayalı sorun kapsamında, jüri ortalama öz-kontrole sahip
sıradan bir insanın, sanığın maruz kaldığı tahrike benzer bir durumla karşı karşıya kaldığı
zaman benzer şekilde davranıp davranmayacağını göz önünde bulundurmak zorundadır.
Jüri bunu yaparken, sanığı sıradan bir insandan daha incinebilir kılan özelliklerin vereceği
kararı etkilemesine izin vermez; fakat maruz kalınan tahrikin ciddiyetini etkileyen sanığın
kişisel özelliklerini—sanığın yaşı ve cinsiyeti yanında ırkçı sataşmalardan kışkırtmaya
uğradığını iddia eden bir sanığın ırkını—göz önünde bulundurmaktadır.
Lordlar Kamarası, daha öncesinde öznel bir teste dayanarak karar vermiş
olmasına rağmen (18 R v Smith (2000) 4 AER 289), Danışma Meclisi buna karşı çıkmıştı
(HM's Attorney-General for Jersey v. Holley (2005) 3 AER 371) ve kışkırtma için yapılan
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değerlendirme testinin—yani sanığın içinde bulunduğu ve ona öz-kontrolünü kaybettiren
‘koşulların’ suçun ciddiyetini kasıtlı insan öldürmekten taksirli insan öldürmeye doğru
azaltabilecek kadar yeterince mazur görülebilir olup olmadığının değerlendirilmesinin—
çok katı bir şekilde nesnel olduğu yönünde karar verdi:
Per lord Nichols:
Jürinin değerlendirmesi gereken sorun, tahrike neden olan söz ve davranışlar ile
sanığın buna karşılık gösterdiği davranışın, yasa tarafından belirtilen ‘sıradan insan’
standardına uyup uymadığıdır; yoksa daha geniş ve muğlâk bir mesele olan, mevcut
koşullarda sanığın öz-kontrolünü kaybetmesinin yeterince maruz görülebilir olup
olmadığı meselesi değildir. Yasa, hiçbir jüriye (sanığın davranışının ‘mazur görülebilir’
olup olmadığı yönünde karar verilmesinde göz önünde bulundurulan) mevcut koşullarda
hangi davranışın onlara göre uygun olup olmadığını belirleyecek bir standart belirleme
konusunda serbestlik tanımaz.
Parlamento, 2009 yılında örf ve adet hukukunda kışkırtma yasasına değişiklik getiren bir
yasayı kanunlaştırdı. 2009 tarihli Şüpheli Ölümler ve Adalet Yasası ile örf ve adet
hukukunda tahrik üzerinden savunma yapılması tamamen kaldırıldı ve kasıtlı insan
öldürme suçlamasına karşılık “kontrol kaybı” üzerinden kısmî savunma yapılması
benimsendi. Yasanın 54.bölümüne göre aşağıdaki durumlarda kasıtlı adam öldürme suçu,
taksirli insan öldürmeye indirgenmektedir:
- Sanığın davranışları, öz-kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelmiştir.
- Öz-kontrolün kaybedilmesine sebep olan nitelikli bir tetikleyici mevcuttur ve
- Sanığın içinde bulunduğu koşullarda, sanıkla aynı cinsiyette ve yaşta olan, orta
derecede toleransa ve öz-kontrole sahip olan her hangi birisi de sanığın davranışı ile aynı
ya da ona benzer bir şekilde tepki verebilirdi. Bu “koşullar” sadece sanığın tolerans
gösterme veya öz-kontrol kapasitesini etkileyen şartlar dışındaki tüm durumları
kapsamaktadır.
Yasanın 55.bölümünde, sanığın öz-kontrolünü kaybetmesine sebep olan “nitelikli
tetikleyici” şu özellikleri taşımak zorundadır:
- Sanığın, cinayet mağdurundan çok ciddi şiddet görebileceğine dair korkusuna
yorulabilir olmalıdır,
- Aşırı derecede vahim koşulları meydana getiren ve sanığın çok ciddi bir şekilde
yanılmasına, hata yapmasına sebebiyet veren söylenmiş ya da yapılmış her hangi bir şey
ya da şeylere yorulabilir olmalıdır.
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- Bu iki etkenin bir bileşkesine yorulabilir olmalıdır.
Sanığın, kullandığı şiddeti mazur göstermesi için kendisinin kışkırtmada bulunduğu
nitelikli tetikleyenlere izin verilmez.
Bu yasanın birçok şartı, açık bir şekilde eziyete uğramış kadınları kapsayacak şekilde
tasarlanmıştır ve geleneksel olarak yapıldığı üzere, zinayı erkekler için bir tahrik unsuru
olarak haklı çıkarmayı kapsamamaktadır. Bu yasaya göre öz-kontrol kaybının ani olması
şartı aranmaz; cinsel olarak sadakatsizlik açıkça tetikleyici kapsamı dışında tutulmuştur
ve sanığın intikam alma isteği ile hareket etmesi sonucunda savunma hakkı
olmamaktadır.
Yüz yıllardır var olan kışkırtma yasasının tarihsel geçerliliğini kaybetmesi ve
şiddet mağduru kadınlara uygulandığında haksız sonuçlara neden olması, bu yeni yasayı
hazırlayanlar için önemli bir itici etken olmuştur: örf ve adet hukuku “hem öfke patlaması
sonucu öldürenler için fazla yumuşaktı hem de şiddete maruz kalma korkusuyla
öldürenler için fazlasıyla katıydı.” Yeni yasa tasarısında, eşlerini öldüren kadın ve
erkeklere eşit davranılmaması sorununu ele alma isteği açıkça belirtilmiştir. Başsavcı,
yapılan değişiklerinin nedenlerini şu şekilde açıklamıştır:
Önermelerdeki cinsiyet sorunu daha çok aile içi şiddetle ilgili öldürmeler üzerine
odaklanmıştır. Öfke sonucu eşlerini öldüren erkekler, cinayet mağdurunun yaptığı ya da
söylediği bir şey sonucu kışkırtıldığını ve öz-kontrolünü kaybettiğini iddia
edebilmektedir. Geçmişte bu tarz iddialar, bir başkasıyla ilişki yaşadıkları, eşlerinin cinsel
yeterliliğini küçük gördükleri ya da evi terk etmekle tehdit ettikleri için kadınları kendi
ölümlerinden sorumlu tutmak amacıyla kullanılmıştır. Yılda ortalama 20 davada olduğu
gibi, şiddete maruz kalma korkusuyla eşlerini öldüren kadınların durumları ise bu
savunma kapsamına pek kolay uymamaktadır. Genel olarak bu kadınlar, eşleri
kendilerine tekrar vurmak için yaklaştığında korkuyla eşlerine bıçak çekmektedirler.
Dolayısıyla onlar, kişiye kendisine yöneltilen şiddete karşı bu şiddet ile orantılı
olan bir davranışta bulunma hakkı veren nefsi müdafaanın çok daha ötesine
gitmektedirler. Dahası, pek de öz-kontrollerini kaybetmelerine sebep olan bir kışkırtma
sonucu hareket etmiş görülmemektedirler. Bu daha çok öfkeye uyan bir model
olduğundan kolayca korkuya uygulanamamaktadır. Yüksek Mahkeme, bu konudaki
adalet eşitsizliğini gidermek adına kışkırtmayı, korkuyu da içine alacak şekilde, esnetmek
için elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu durum, birçok kadın sanığa yardım sağlamıştır.
Fakat yine de korkuyu bu modele uydurmak çok kolay olmamaktadır. Sonuç olarak şöyle
bir risk hala mevcuttur: öfke içinde öldüren erkekler taksirli öldürmekten mahkûm
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olurken, aile içi şiddete korkuyla karşılık veren kadınlar kasıtlı öldürmekten hüküm
giyebilir. Bu nedenle, kışkırtmanın müdafaasının kaldırılması önerilmiştir. 21. yüzyılda,
ne erkekler ne de kadınlar öz-kontrollerini kaybedip öfkeyle cinayet işlediklerinde kısmî
olarak mazur görülmelidir (Başsavcı Vera Baird, "Bringing Homicide Law Up to Date,"
The Guardian, 5 August 2008).
Yasada yapılan değişikler, özellikle de erkeklerin baskın olduğu yargılama
makamlarında, oldukça tartışmalıydı ve İngiltere ve Galler’de Danıştay Başkanı’nın
karşıt görüşlerini kamuoyuna duyurması hiç de şaşırtıcı olmadı:
Varsayımsal bir örnek vermek gerekirse, kadın eve gelir ve üst katta kocasını
üzerinde çok da fazla kıyafet yok iken bulur. Eşiyle aynı odada yine üzerinde çok fazla
kıyafet olmayan genç bir kadın vardır. Hâkim, bu durumu kocanın öz-kontrolünü
kaybetmesini tetikleyen bir etken olarak dikkate almama konusunda jüriyi resmî olarak
yönlendirir. Fakat eğer kadın, haklı olarak, eşini zorlarsa ve eşi de ona karşı ağır bir dil
kullanıp cinsel anlamda soğuk olduğu için karısını suçlayıp ona hiç de hoş olmayan sözler
söylerse. İşte bu durumda jüri üyeleri, kocanın kullandığı dili kadının öz-kontrolünü
kaybetmesini haklı çıkaran olası tetikleyiciler olarak dikkate alabilecekleri yönünde
bilgilendirilebilirler. Ben bunun ilerlemek için mantıklı, akla uygun bir yaklaşım
olduğunu düşünmüyorum ("Axing provocation defense 'not sensible'-Lord Judge," The
Guardian, 16 Aralık 2010).
Bu yorumlardan çok kısa bir süre sonra ve daha da önemli olarak, bir erkek
sanığın kendisini aldatan eşini öldürmekten dolayı kasıtlı öldürme suçundan hüküm
giymesi sonrasında temyiz mahkemesine yaptığı müracaat üzerine Danıştay Başkanı
yargıda bulunma fırsatı buldu. Temyiz başvurusu kabul edildi ve ilk duruşma hâkimi yeni
yasa gereği öz-kontrolünü kaybetmesine müdafaa olarak sanığın eşinin kendisini
aldatmasını ortaya atmasını yasaklamış olduğundan, mahkeme sanığın yeniden
yargılanmasına karar verdi. Parlamento, açık olarak sadakatsizliğin, öz-kontrolün
kaybedilmesi üzerinden müdafaa yapılmasına dayanak sağlayan nitelikli bir tetikleyici
olarak görülmesini yasakladığı halde, Danıştay Başkanı bunun tersi yönünde karar verdi:
“Cinsel olarak aldatmanın, ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğu durumlarda, yasaklama
onu dışlayacak şekilde işlemez.” Başsavcı ise, bu kararı kadınların durumunu gerilettiği
için eleştirirken, diğer taraftan da bu sonucun yeni bir “sadakatsizlik ve fazlası”nın
müdafaası durumu yarattığını belirtti: Karım hem beni aldattı ve hem de beni bununla
kışkırttı” (Başsavcı Vera Baird, "Infidelity Plus-The New Defense for Murder," The
Guardian, 23 Ocak 2012.)
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İngiliz hukukundaki bu değişikliklerin pratikteki etkisini ve mahkemelerin
bunlara olumsuz yaklaşıp yaklaşmayacağını zaman gösterecektir.

DÖVÜLMÜŞ KADIN SENDROMUNUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANITIN
KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLARAK KALİFORNİYA YASASINDAKİ EN SON
GELİŞMELER
Birçok eyalette olduğu gibi, Kaliforniya’da da, eşlerine şiddet uygulamakla suçlanan
erkeklerin mahkûm edilmesinin kolaylaştırılması için uğraşan savcılar, eyaletin yasama
kurulunda lobi faaliyetinde bulunan kadın destekçilere katıldılar ve Kaliforniya
Meclisi’nin Kanıt Yasası’nın değiştirilmesi yönünde ikna edilmesinde başarı sağladılar.
Buna göre, şu anda Kaliforniya’da Kanıt Yasası’nın 1107.bölümüne göre:
(a) Bir ceza davasında, hem iddia makamı hem de savunma makamı—aile içi
şiddet mağdurunun inancı, algısı veya davranışları üzerinde uygulanan fiziksel, duygusal
ya da zihinsel eziyetin mahiyeti ve etkileri de dâhil olmak üzere—yakın arkadaş ya da
eşin uyguladığı şiddet ve bunun etkilerine ilişkin uzman görüşüne başvurabilir. Ancak,
bunun cezaî suçlamanın temelini oluşturan eziyet davranışının (ya da davranışlarının)
meydana gelişini kanıtlamak amacıyla sanığın aleyhine sunulması bu kapsam dışında
tutulur.
(b) Eğer kanıtı ortaya koyanlar, dava ile ilgisini ve uzman tanıklığının
niteliklerini saptarsa, bu durum uzman görüşünün kabulü için yeterli bir
oluşturabilir. Yakın arkadaşın ya da eşin dövülmesi ve bunun etkileri üzerine
görüşünün ifadesi, güvenirliği ispatlanmamış yeni bir bilimsel teknik
düşünülmemelidir.

uygun
temel
uzman
olarak

Kanun, ilk olarak 1992 yılında yasalaştığında “Dövülmüş Kadın Sendromu”
terminolojisini kullandı; fakat 2005 yılında “Yakın Partnerin Dövmesi ve Bunun Etkileri”
terimi ile değiştirildi.
Kaliforniya’daki yasa koyucular, 2006 yılında Kanıt Yasası’na, kişinin mizacına ilişkin
bulunan kanıta karşı çıkan çok eski bir kurala istisna getiren 1109.bölümü eklediler: bir
sanığın geçmişte benzer suçlar işlemiş olmasından dolayı şu anda isnat edilen suçu işleme
olasılığının daha fazla olması savı. Bu kural, bu tarz bir kanıtın konuyla ilgisiz olmasına
değil, fakat jürinin bu tarz bir kanıta aşırı ağırlık verebileceği fikrine dayandırılmıştı.
Kaliforniya Kanıt Yasası’nın 1109. Bölümüne göre, artık sanığın geçmişte eziyet
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uyguladığına dair bir kanıt, sanığın aile içi şiddete eğilimli bir karakter özelliği taşıdığını
ispat etmek amacıyla aile içi şiddet suçu ile suçlanan sanık aleyhine kullanılabilecek.
Her ne kadar Kanıt Yasası’nda yapılan bu değişiklikler, yasanın yürürlüğe konması ve
uygulanmasını destekleyenler tarafından beklenmekteyse de, savunma avukatları da kısa
zamanda bunlara başvurur oldular. Diğer birçok eyalette olduğu gibi, Kaliforniya’da da
nefsi müdafaa yasası, jürinin, makul olma derecesini değerlendirirken sanığın hangi
koşullarını, durumunu ve algılarını düzgün değerlendirebileceği konusunda oturmuş
değildir. Örf ve adet hukuku, jüri üyelerinin sanığın fiziksel özelliklerini (örn., küçük
beden ölçüsü ya da körlük gibi fiziksel engel) dikkate almasına izin vermiştir; fakat
kişinin duygusal veya psikolojik özelliklerini (örn., çabuk öfkelenen veya şizofren
olması) ise ilgisiz bulmuştur.
Savunma avukatları, sadece müvekkillerinin öznel inançlarının inanırlığı konusunda
değil fakat aynı zamanda makul olma konusunda da jürinin DKS’yi gözden geçirmesi
umuduyla, DKS’ye dair kanıtın yeni yasal iznine sıkıca tutundular.15 Nefsi müdafaa
iddiasında olan, şiddete uğramış bir kadının, kendini korumak zorunda kaldığına
inandığını göstermesi nispeten daha kolay olmasına karşılık, yakın bir tehlike
algılamasının nesnel olarak ne kadar makul olduğuna dair ve bu tehdidin ölümcül bir
karşılık gerektirip gerektirmediği konusuna dair sorunlar sıklıkla devam etti. Yasa, her ne
kadar kadının korkusundan ziyade erkeğin öfkesi açısından hala katıysa da, DKS’nin
varlığına ilişkin kanıtın kabulü kadın sanıkların tahrik üzerinden müdafaa yapmanın
gerekliliklerini yerine getirmelerini daha da kolaylaştırdı.
People v. Humphrey (1996 13 Cal. 4th 1073) davasında Yargıtay’ın en son aldığı karar,
savunma avukatlarına DKS’nin var olduğunu gösteren kanıtın kullanılmasına ilişkin yeni
fırsatlar sundu. Mahkeme, DKS kanıtıyla ilgili olarak Kanıt Yasası’ndaki değişiklikleri
bildirerek, jürinin bu kanıtı hangi amaçla göz önünde bulundurabileceğini açıkladı.
Evelyn Humphrey, eşi kendisini dövüp odadan çıktıktan sonra bir silah alıp kendisine
şiddet uygulayan kocasına ateş edip onu öldürdü. Kadın, polise şöyle söyledi, “O bunu
hak etti. Artık daha fazla dayanamıyordum. Ona, eğer bana bir daha vurursa onu
öldüreceğimi söylemiştim”. Kadın, aslında kasıtlı adam öldürmekle suçlanmasına rağmen
jüri onu taksirli adam öldürme suçundan mahkûm etmişti.

15

Savunma avukatları, şiddet mağduru kadınların geçmişte uğradıkları şiddete ilişkin ve kabul edilebilir kanıt
oluşturmaya da çalıştılar ki bu da onların müvekkillerini çok daha sempati uyandıracak şekilde sunmalarını
sağlayabilirdi.
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Mahkeme, önceki davalarda DKS kanıtının sadece sanığın öznelliğine ve inandırıcılığına
ilişkin konularla sınırlı tutulması yönünde verilen kararları bozdu ve DKS’nin “genel
olarak” nefsi müdafaa davalarında jürinin şiddete maruz kalmış kadının nefsi müdafaa
amacıyla hareket ettiği iddiasının nesnel olarak ne kadar makul olduğunun
değerlendirilmesinde kullanılabileceğine karar verdi; çünkü bu durum jürinin, öldürme
sırasında sanığın kendisini hangi şartlarda bulduğunu anlamasına yardım edebilirdi.
Mahkeme hükmü bozdu ve yeni bir duruşma yapılmasını istedi. Mahkemenin makul olma
sorununu geniş bir şekilde ele almasının, kendilerine şiddet uygulayan eşlerini kasıtlı
olarak öldürmekle suçlana şiddet mağduru kadınların nefsi müdafaa ve tahrik davalarında
çok büyük sonuçları olabilir.

“AŞIRI ZİHİNSEL VEYA DUYGUSAL BOZUKLUK” OLARAK TAHRİK
UNSURUNUN MODEL CEZA KANUNU KAPSAMINDA YENİDEN
BELİRLENMESİ
Model Ceza Kanunu, Amerikan Hukuk Enstitüsü’ndeki hukukçular tarafından,
hükümetin mevcut ceza kanununu güncelleştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla
tasarladığı ve tavsiye ettiği ceza hukuku yasalarının bir özetidir. 1980 tarihli bu model
ceza kanunun 2013.bölüm (a) bendine göre aksi halde kasıtlı insan öldürme olan bir
öldürme eylemi şu durumda taksirli öldürme olur:
…makul bir açıklama ya da mazeret nedeniyle aşırı zihinsel ya da
duygusal bozukluğun etkisiyle işlenmiştir. Böylesi bir açıklama ya da
mazeretin ne derece makul olduğu, sanığın içinde bulunduğunu
düşündüğü koşullar altında her hangi bir insanın sahip olabileceği bakış
açısına göre belirlenir.
Amerikan Hukuk Enstitüsü, “sanığın bütün kişisel özelliklerini göz ardı eden bir standart
ile karar verilmesinde sanığın yaşadığı duygusal sıkıntıyı, sebebi her ne olursa olsun,
belirleyici etken kılan bir standart arasında orta yol bulma” niyetini beyan ettiği halde,
görülecektir ki bu yeni oluşum aslında kullanılan testi tamamen öznel kılmaktadır. Sadece
11 eyalet, tamamen ya da kısmen, Model Ceza Kanunu formulasyonunu benimsediği
halde, birçoğu ondan etkilenmiştir.
Her bir davada öznel bir standart uygulanmasının sonuçları beklenmedik ve rahatsız edici
olabilirdi. Tahrik unsurunun “aşırı duygusal sıkıntı” olarak yeniden belirtilmesi,
uygulamada korku nedeniyle cinayet işleyen kadınlardan ziyade kızgınlık sonucu cinayet
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işleyen erkeklere avantaj sağlıyordu.16
Mahkemeler, jüri kurullarına çok çeşitli davalarda Model Ceza Kanunu’nun “aşırı
duygusal sıkıntı” belirlemesine dayanarak taksirli öldürme suçu yönünde karar
verebileceklerine ilişkin talimat verdi. Bir örnekleme:
- Sanık, ayrı yaşadığı karısının, kendisine oğullarının kolunu kırdığını bildirmesi
üzerine hastaneye gitti. Adam, karısını yeni erkek arkadaşı ile oradan ayrılırken görünce
çok sinirlendi, gidip tüfeğini aldı ve onu öldürdü (State v. Ott, 686 P.2d 1001 (Ore.
1984).).
- Sanık, karısıyla kendisine karşı boşanma davası açması ile ilgili olarak tartıştıkları
sırada odayı terk etti ve bir tahta parçası alarak kadını kendinden geçene kadar dövdü.
Sonrasında, kadının ayaklarını bağladı, camdan attı ve kız arkadaşının dairesine geri
döndü (People v. Guevara, 521 N.Y.S.2d 292, 293 (App. Div. 1987).).
- Sanık, sekiz ay önce ayrıldığı ve iki ay önce de boşandığı eski karısını, yeni erkek
arkadaşıyla görünce deliye döndü ve onu öldürdü (State v. Wood, 545 A.2d 1026 (Conn.
1988).).
- Sanık, karısı artık kendisini sevmediği ve barışma çabalarını reddettiği için deliye
döndü ve onu öldürdü (State v. Little, 462 A.2d 117, 118 (N.H. 1983).)
- Sanık, nişanlısını başka bir erkekle dans ederken görünce öfkeden deliye dönüp
onu öldürdü (Dixon v. State, 597 S.W.2d 77, 78-79 (Ark. 1980).)
Tahrik için tamamen öznel bir test uygulanmasının bir sakıncası da jüriyi kendi
standartlarını, kalıplarını ve eğilimlerini uygulaması ve kararını kanıtların rasyonel olarak
analiz edilmesinden ziyade duygusal tepkisine göre vermesi konusunda özgür
bırakmasıdır. Hatta “makul insan” standardını uygularken bile sosyal varsayımlar söz
konusu olabilir. Neyin makul olduğu büyük bir ölçüde kültürel değerlere göre değişiklik
göstermektedir. Erkekler, genel olarak sadakatsizliğe eğilimli olarak görülürler ve kadın
ve erkeğin cinsel aktivitelerinin algılanmasındaki çifte standart hâlâ yerli yerinde
durmaktadır. Kızgın bir erkek bir hakarete karşılık olarak şiddet gösterdiğinde onun
davranışı tuhaf görülmez iken, bir kadın şiddet davranışı gösterdiğinde sosyal normlara
aykırı davranmış olur ve bu durumda olumsuz ve ön yargılı bir karşılık görmesi çok daha
olasıdır. Yasalar, ne kadar değiştirilirse değiştirilsin, ya da ne kadar açıkça belirtirse

16

Uzun sureden beri erkekler, hemcinslerinden aldıkları istenmedik bir cinsel teklif sonrası işledikleri
cinayette tahrik unsuru olarak “homoseksüel panik” durumunun varlığını iddia ettiler. Bknz, "When
'Heterosexual' Men Kill 'Homosexual' Men: Reflections on Provocation Law, Sexual Advances, and the
"Reasonable Man" Standard," 85 J. Crim. L. & Criminology, 726, 749-51 (1995).

883

EŞLERİNİ ÖLDÜREN KADIN VE ERKEKLERİN ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNDA ELE ALINIŞI
William Locke
Çev.: Tuba Topçuoğlu

belirtsin, yasaların kadınlara ve erkeklere nasıl uygulanacağı onları uygulayan savcı,
hâkim ve jürinin tutum, değer, eğilim ve ön yargıları tarafından belirlenecektir.
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I. GENEL OLARAK
Şiddet hem toplumsal hem de bireysel boyutta bir kavramdır. Şiddet sınır tanımaz, her yerde
karşımıza çıkar, özellikle yakın ilişkilerde. Hiçbir toplum ya da ülke şiddetten bağışık
değildir1.
Şiddet tüm canlıların doğasında bulunmaktadır. İnsanlar da buna dahildir. Ancak uygarlığın
gelişmesi ile uygar insanın şiddetten uzaklaşacağını düşünmekteyiz. Öte yandan şiddet ve
vahşete bir son verilememektedir. Özellikle kadına ve çocuğa karşı olan aile içi ya da ev içi
şiddet hem artmakta hem de bu suçlara ilişkin sayılar istatistiklere de geçmemektedir.
Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi hatta belki de en fazla Türkiye’nin başta gelen
sorunlarından biri de, kadına yönelik şiddetteki vahim artıştır. Bilgimize ulaşabilen,
istatistiklere geçebilen, gazetelere yansıyan şiddet %1400 artış biçiminde ifade edilmektedir.
Tahminlere göre dünya genelinde 10 kadından 6’sı yaşamlarında eşleri ya da birlikte
yaşadıkları erkekler tarafından uygulanan şiddetin mağduru olmaktadırlar2.
Tarih kadına karşı şiddet olayları ile doludur. Arkeolojik kazılarda bulunan mumyalarda
kırık kemiklere rastlanmış, bunların %9-20’ sinin erkeklere, % 30-50’sinin ise kadınlara ait
olduğu saptanmıştır. Bu da eski tarihlerden beri kadınların daha şanssız olduğunu ortaya
koymaktadır3.

1

WHO, World Report on Violence and Health, World Health Organization, Geneva, 2002.

2

UN Women, Michelle Bachelet.22 Kasım, 2011.

3

ASAL, “Kadın Eşe Yönelik Aile İçi Şiddet”, in Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları II, İ.Ü.
Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul, 2008, s. 85.
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Birleşmiş Milletlerin “UN Women” olarak adlandırılan ve geçtiğimiz yıl içinde faaliyete
geçen biriminin başındaki Michelle Bachelet Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması
Günü olan 22 Kasımda yaptığı konuşmada tüm dünyada kadına karşı şiddet pandemisi
olduğunu ve bununla dünya çapında mücadele edilmesi gerektiğini belirterek pek çok
ülkede (125 ülkede) aile içi şiddetti cezalandıran yasalar olmakla beraber ve 139 ülkede
kadın ve erkek arasındaki eşitlik sağlandığı halde, kadınların hala da şiddet mağduru
olduklarını vurgulamaktadır. Bu 139 ülkede yasalar olanak sağladığı halde, kadın ve
erkek acaba niçin eşit olarak görülmemekte, neden kadınlar en yakınları tarafından şiddete
layık görülmektedirler? Eşit olarak görülmüş olsalardı, şiddete maruz kalmazlardı. Şiddet
daha çok güçlünün zayıf üzerinde egemenlik kurma yöntemidir. Zihinsel olarak asla değilse
de bedensel olarak kadının güçsüz olduğu bir gerçektir. Uygar insanlar düşünce ve savlarını
sözcüklerle anlatabilirler. Yetersiz ve aciz kalan ise kaba kuvvete başvurur. Yaşadığımız
erkek egemen dünyada kadınlar üzerinde baskı ve egemenlik oluşturmanın en kolay, bilinen
ve kullanılan yolu şiddet olmaktadır. Bu da şiddetin normalleştirilmesi yoluyla yapılır4.
Şiddetin normalleşmesi süreci, birbirine bağlı iki şekilde karşımıza çıkar:
1.
Şiddet döngüsü içinde normalleşme,
2.
Bireysel planda normalleşme.
Bunlardan ikincisi birincisinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim, bir toplumda şiddete engel olunmazsa, o toplumda şiddet hem aritmetik şekilde
artar hem de nesilden nesile normalleştirilir. “Şiddet döngüsü” (sarmalı) olarak adlandırılan
bu kısır döngü şöyle ortaya çıkmaktadır: Bilimsel araştırmalar, çocukluklarında şiddet
mağduru olmuş, ya da şiddete tanık olmuş kişilerin, büyüdüklerinde şiddet uyguladıklarını
ortaya koymaktadır5. Ülkemizde 2009 yılında yapılmış olan bir araştırma6 da bunu açıkça
ifade etmektedir. Araştırmada kapsamında gerçekleştirilmiş olan bireysel görüşmelerde
erkek saldırganlar olsun, kadın mağdurlar olsun, ailelerinde şiddet olduğunu ifade
etmişlerdir. Gerçekten de ülkemizde şiddet, sosyalleşme süreci içinde öğrenilmekte ve
kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Kız ve erkek çocukların bu süreçten etkilenmesi farklı
olmaktadır. Erkek çocuklar bunun kızlara uygulanan standart bir muamele olduğunu, kız
4

Şiddeti açıklayan pek çok teori bulunmaktadır. Bu kısa süre içinde bunları açıklamak mümkün değil.

5

SOKULLU-AKINCI, Viktimoloji, 2. Bası, İstanbul, 2008, p.67.

6

ÜNER/YÜKSEL/KOÇ et al., “Sonuçlara Genel Bakış”, Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Araştırması, Türkiye Başbakanlık Kadının Statüsü genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü, ICON, Ankara, 2009.
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çocuklar ise şiddeti kolayca kabullenir hale gelirler. Araştırma, Şiddet gören kadınların aynı
şiddeti çocuklarına uyguladıklarını da ortaya koymaktadır7. Sonuçta şiddet tüm toplumda
olağan, sıradan ve normal bir kavram haline gelir: normalleşir.
Şiddet bir süreç olarak görülmelidir. İlk başta, kadın ilk şiddet gördüğünde, kadın şoke olur.
Yaşadığının kabul edilemez olduğunu düşünür. Ancak zamanla şiddet içeren fiilleri, alelade,
sıradan eylemler olarak görmeği başlar. Şiddet artık onun için, günlük yaşamda umulması ve
kabullenilmesi gereken bir olgu haline gelir. Kadının yaşam alanını yavaş yavaş denetim
altına alan erkek ise, kadının hareketlerini, sözlerini hatta düşüncelerini gittikçe sınırlar. Bir
kadının şöyle bir ifadeyi benimsediğini görmekteyiz: “Ben kavgacı, inatçı ve birlikte
yaşanması zor bir kadınınım. Kocam beni sevdiği ve daha iyi bir eş, daha iyi bir anne olmam
için bunları yapıyor.”8 İşte bu şiddetin bireysel planda normalleştirilmesine iyi bir örnek.
Şiddetin normalleştirilmesi bağlamında kadın sürekli aşağılanır, buna paralel olarak da
erkek şiddet kullanımını artırır ve bu zamanla normal karşılanmaya başlar. Şiddet
uygulayanlara mazeret (özür) bulunmaya çalışılır: ya manyaktır, ya da işte yaşadığı
sorunlardan, belki de çocukluğundan beri yaşadığı psikolojik sorunlardan
kaynaklanmaktadır. Şiddetin niçin uygulandığı, nasıl kalıcı hale gelmiş olması değil, ne
şekilde uygulandığı incelenmelidir.
Şiddet zaman içinde erkek ve kadın arasındaki sınırların yavaş yavaş yer değiştirmesine
hatta silinmesine yol açar. Kadın o noktaya nasıl geldiğini fark edemez. Yavaş yavaş “iyikötü” farkı ortadan kalkar. Kadının çevresi ile bağları ve ilişkileri azalır, ortadan kalkar ve
sonunda soyutlanmasına yol açar9.
Kadına vuran el zaman zaman onu okşayan el olur10. Yani şiddet uygulayan koca zaman
zaman kadına iyi muamele de eder. Bu yukarıda bahsettiğimiz şiddet döngüsünün özel biri
türü olup şiddetin dönemsel döngüsü olarak adlandırılabilir11: Şiddetin aile içinde dönemsel
bir görünüm arz ettiği gerçeği özellikle vurgulanmaktadır. Bu genelde baba tarafından
anneye uygulanan şiddettir.

7

ÜNER/YÜKSEL/KOÇ et al, s. 187.

8

LUNDGREN, The Process of Normalizing Violence, Linköping, 2004, s. 24.

9

LUNDGREN, s. 26.

10

Human rights Watch, “He Loves You, He Beats You”, Family Violence in Turkey and Access to
Protection, May 2011.
11

SOKULLU-AKINCI, Viktimoloji, s. 65-67.
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Şiddet gören kadınlar günün her saatinde dayak yemezler; şiddetin bir döngüsü
bulunmaktadır. Walker12 bunun üç aşamada gerçekleştiğini düşünmektedir: (i) gerilim
oluşması dönemi, (ii) dövme dönemi, (iii) uzlaşma dönemi.
i. Gerilim oluşması döneminde ufak saldırılar olabilir. Kadın kocasının zorbalıklarından
korunabileceğini düşünür. (120) Onun isteklerine boyun eğerek ya da ondan uzak durarak
durumu sakinleştirmeğe çalışır. Amacı dövmeye davranışını engellemek değil, ondan
uzak durmaktır. Küçük istismarlar niteliğindeki bu davranışların daha fazla
büyümemesini kadın şükranla karşılar. Bazen erkeğin davranışları için özür bulmaya
çalışır. Bu davranışların bir süre sonra son bulacağını umar ve rasyonalize eder.
ii. Dövme dönemi, birinci aşamada birikmiş bunalım ve sinirliliklerin sonucu olarak
ortaya çıkar. Erkek kontrol edilemez ve şiddetli öfke içindedir. Kadına bir ders vermesi
gerektiğini düşünür; belirli bir zarar oluşturmayı amaçlamaz ve kadının dersini aldığını
düşündüğü anda saldırıyı sonlandırır. O zamana kadar kadın ağır bir şekilde dayak
yemiştir.
Genelde erkekler olay sırasında içkili olduklarından, bu öfke patlamalarının farkında
olmadıklarını ifade ederler. Alkol gerçekten de insanların davranış sınırlamalarını
zayıflatır ve kontrol edilemeyen bir şiddeti tetikler. Ancak alkolün de eş istismarında
etken olduğuna ilişkin açık kanıtlar bulunmamakla beraber bazı araştırmacılar bunda az
da olsa bir gerçek payı olduğunu düşünmektedirler 13.
iii. Uzlaşma döneminde ise, koca özür diler, sevgi ve şefkatle yaklaşır. Bu aşamada eşine
bundan sonra zarar vermeyeceğine ve kendini kontrol edebileceğine inanır. Öte yandan
da kadına iyi bir ders verdiğini ve onun kendisini bir daha kızdırmayacağını düşünür 14.
Dayakçı koca bu dönemde eşini hediyeye boğar, çiçekler yollar, ilanı aşkta bulunur.
Ancak bu dönem de geçecektir. Bu çiftin ilişkisi belirttiğimiz bu döngü içinde sürüp
gidecektir. Kadın bu evliliği başarısız bulmakla beraber bu yazgıyı değiştirecek hiçbir
adım atamaz. Bunda dinsel inançlar, aile baskıları ve diğer toplumsal nedenler etkilidir.
Çözüme gitmemek döngünün hiç sona ermemesine yol açacaktır. Sonuçta kadın bu
şiddetle birlikte yaşamayı öğrenecektir. Diğer aile bireyleri de......15 yani şiddet artık
normalleşmiştir.

12

Zik. DOERNER-LAB, Victimology, Cincinatti, Ohio, 1995, s. 119.

13

KANTOR-STRAUSS 224 (zik. DOERNER-LAB 120).

14

WALKER 58 (zik. DOERNER-LAB 120).

15

SOKULLU-AKINCI, Viktimoloji, s. 67.
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Ülkemizde şiddet artan bir trend içindedir. Özellikle kadına karşı şiddet ne hikmetse son
yıllarda inanılmaz bir artış göstermektedir. Bianet16’ ten edinebildiğimiz bilgileri göre 2010
yılı içinde, erkekler en az 217 kadın ve 3 çocuğu öldürmüş, 164 kadın ve 4 çocuğu
yaralamışlardır. Yine Bianet'in çetelesine göre, 2012 yılında erkekler Ağustosta 16 kadın ve
üç erkek öldürdü; 31 kadın, dört erkek ve bir çocuğu yaraladı; 18 kadına tecavüz etti; 11
kadına cinsel tacizde bulundu. Erkekler 2012'nin ilk sekiz ayında toplam 114 kadını
öldürdü17.
Ülkemizdeki miktarda olmamakla ve bizdeki oranlar kadar artış göstermemekle beraber,
Avrupa konseyine üye tüm ülkelerde 16 yaşını doldurmuş kadınların %12 ila %15’i şiddet
görmektedirler. Bunlardan pek çoğu ayrılmış oldukları halde eski eşleri tarafından
uygulanan bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmışlar, pek çoğu da ölmüştür18.
Ülkemizde kadına karşı şiddet çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir: eşe uygulanan
şiddet, aile içi şiddet, ki bu kız çocuklara uygulanır19 ve töre cinayetleri diye de adlandırılan
namus cinayetleri. Hatta bazı yörelerde kendine yönelik şiddet olarak da adlandırılan intihar
olayları da aslında aile bireylerinin bir şekilde intihara zorlanmasıdır20. Ceza Kanunumuzun
kasten öldürmeye ilişkin hükümlerinin dolanılması için kurbanlar intihara zorlanmaktadır ve
bir dönem Batman’da artan intihar istatistiklerinin nedeni budur21.
Ülkemizde aile içi şiddete ve kadına karşı şiddete ilişkin olarak belirli çevrelerde yüksek
oranda farkındalık bulunmakla beraber ve zaman zaman da devletçe bazı girişimler
yapılmasına rağmen bu sorun çözümlenememektedir. Örneğin 2007-20010 Sivil Eylem
Planı22 belirli bir kararlılığı ifade ettiği halde, her ne hikmetse kadınlara karşı artan şiddete
engel olunamamıştır.
16

Bianet gazetelerden, internet sitelerinden ve haber ajanslarından topladığı sayılarla bu bilgileri
paylaşmaktadır(http://bianet.org/bianet/bianet/127369-erkekler-2010da-217-kadin-oldurdu (bianet.org.tr)).
17

http://bianet.org/bianet/erkek-siddeti/140683-erkekler-agustosta-16-kadin-oldurdu-18-kadina-tecavuz-etti.

18

HAGELMAN-WHITE/KATENBRINK/RABE, “Stocktaking study on the measures and actions taken in
Council of Europe member States to combat violence against women, Council of Europe, Directorate General
of Human Rights Strasbourg, 2006, s. 7-8.
19

SOKULLU-AKINCI, “La Recherche de 2006 sur la violence domestique en Turquie”, Revue
Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, No. 3, 2007, s 327.
20

Ayrıntılı bilgi ve örnekler için bkz. SOKULLU-AKINCI, “Homicides Committed for Honour”, Annales
Internationales de Criminologie, Vol. 44, ½, p. 81.,
21

SOKULLU-AKINCI, Homicides, 98.

22

SOKULLU-AKINCI, “Women as Victims of Violence”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları
II, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Istanbul,
2008, s. 210-213.
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Nitekim şiddetin artmasının yanında, yeni şiddet yöntemlerinin de ortaya çıktığını
görüyoruz. Örneğin bu satırları yazdığım sırada, gazetelerde bir haber dikkatimi çekti:
Boşanma davası açmış karısını ölümle tehdit eden koca hakkında yargıç eve yaklaşmama
kararı vermiştir. Ancak kadın kılığına giren koca, karısının anına kadar sokulmuş ve onu
bıçaklayarak öldürmüştür.
Birleşmiş Milletler UN.WOMEN23, bu bağlamda kadına karşı şiddeti önlemede başarıya 16
adımda gidilebileceğini ifade etmektedir:
1. Kadın ve kız çocuklarının haklarını koruyan uluslararası ve bölgesel antlaşmaları
onaylayınız ve ulusal yasaların ve hizmetlerin uluslararası insan hakları standartlarını
karşılamasını sağlayınız.
2. Kadın ve kız çocuklara şiddet uygulayan saldırganların cezasız kalmalarını önleyecek,
adaleti sağlayacak ve kadınlara saldırıdan dolayı uğramış oldukları zararlar için tamir ve
telafiyi temin edecek yasaları yapmak ve uygulamak.
3. Ulusal ve bölgesel eylem planları yaparak, kadın ve kız çocuklara şiddeti sonlandıracak
biçimde, hükümetin, kadın kuruluşlarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, kitle iletişim
araçlarının ve özel sektörün koordinasyon içinde kolektif bir cephe oluşturarak insan hakları
ihlallerini önlemek.
4. Ücretsiz ve uzmanlaşmış hukuki yardım yoluyla ve kollukta kadınlara daha çok yer
vererek kadın ve kız çocukların adalete erişimini sağlamak.
5. Çatışma bağlantılı cinsel saldırıların faillerini yargılamak suretiyle cezasız kalma
durumlarına son vermek ve mağdurlara damgalama etkisi olmayan kapsamlı tamir ve telafi
programları uygulayarak kadın ve kız çocukların yaşamında bir değişim (transformasyon)
sağlamak.
6. Kritik hizmetlere evrensel (yaygın) erişim sağlamak : kadın ve kız çocukların, en azından
acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ücretsiz, 24 saat hizmet veren acil yardım telefon
numaraları, güvenlik ve korunmaları için acil müdahale, kendileri ve çocukları için güvenli
konutlar ve barınma evleri, danışma ve psikososyal destek sağlanması, cinsel saldırı sonrası
tedavi ve hak ve seçeneklerini anlayabilmesi için ücretsiz hukuki yardım verilmelidir.
7. Ön sırada hizmet veren birimleri eğitin: Özellikle polis, avukatlar, yargıçlar, sosyal

23

http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=956032761&gid=3855502&type=member&item=
83324334&articleURL=http%3A%2F%2Fwww%2Ewomenlobby%2Eorg%2Fspip%2Ephp%3Farticle2681%
23%2ETtE0DBSuBic%2Etwitter&urlhash=4Icf&goback=%2Egde_3855502_member_83324334 (4 Kasım
2011).
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hizmet ve sağlık görevlilerinin kalite standartlarına ve protokollere uymasını sağlayın. Bu
hizmetler kadın mağdurlara uygun, mahrem ve hassas olmalıdır.
8. Var olan yasa ve politikalar için bunların son derece yüksek olan maliyetlerini ve kadına
karşı şiddetin yalnızca kadınları değil, toplumu ve ekonomiyi de önemli ölçüde etkilediğini
dikkate alarak, bütçede yeterli kamusal kaynak ayırınız.
9. Kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddetin önemi, nedeni ve sonuçlarını, mağdur ve fail
profillerini, ulusal politikaların , planlar ve yasalardaki gelişmelere ve boşluklara ilişkin
bilgileri toplayınız, analiz ediniz ve yayınız.
10. Kadınlara ve kız çocuklarına uygulanan temel nedenleri tespit ederek, cinsiyet eşitliği ve
kadının güçlendirilmesine yatırım yapınız. Burada stratejik noktalar kızların orta öğretimden
yaralanması, kadınların üreme sağlığı ve hakları konularının geliştirilmesi, şiddet HIV ve
ADS arasındaki bağlantı, kadınların siyasal ve iktisadi katılımları ve liderliğinin artırılması.
Cinsler arası eşitlik ve kadına karşı şiddete son kavramlarını Bu yüzyılın gelişim
amaçlarının en başına yerleştirmelidir.
11. Mülk edinme ve miras hakları güvence altına alınarak, eşit işe eşit ücret ilkesi, güvenli
ve temiz iş olanakları sağlanarak kadınlar ekonomik olarak güçlendirilmelidirler. Kadının
eşit olmayan ekonomik ve iş koşulları onların şiddet, suiistimal, istismar kapanında sıkışıp
kalmasına yol açan önde gelen faktörlerdir.
12. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddete son vermek, şiddete maruz kalan kadın ve kız
çocuklarının sessiz kalmamaları ve adalet ve desteğe ulaşabilmelerini geliştirmek için
toplumsal farkındalığı ve sosyal akıcılığı sağlayınız .
13. Kadınlar ve kız çocuklar arasındaki şiddeti körükleyen zararlı cinsiyet normlarını
sorgulayan bir kamuoyu oluşturmak için kitle iletişim araçlarını kullanınız.
14. Değişimin öncüleri olacak gençlerle ve gençler için çalışınız ve kadına karşı şiddete son
verin ve eğitim sisteminin kız ve oğlan çocukları, cinsler arası ilişkileri, uyum, karşılıklı
saygı ve şiddetsiz olarak yeniden biçimlendirmelidir.
15. Her yaştan ve her tür erkekleri ve erkek çocukları seferber ederek kadınlara ve kız
çocuklara şiddet uygulanmasına karşı bir tutum almayı, eşitlik ve cinsler arası dayanışmayı
teşvik etmek.
16. Ulusal, bölgesel ve halka yakın çalışmalarda bulunan, uzmanlık ve mali destek veren tek
fon olan BM Kadına karşı Şiddete Son Verme Tröstüne bağışta bulununuz.
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II. TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER

Türk Hukukunda, özellikle 2000’li yıllarda ve hemen öncesinde, önemli değişiklikler
yapıldı: TC. Anayasasında, ve Türk Ceza Kanununda kadının durumunu güçlendirmeye
yönelik önemli çabaları inkar etmek yanlış olur. Bu çabalardan biri de Ailenin Korunması
hakkında Kanun ile karşımıza çıkmıştır. Ancak bu yasa kadınların kendileri tarafından
yeterince bilinmemiş olduğundan, kadınlar haklarını arayamamışlardır. Sözünü ettiğim
kadınlar, babaerkil aile düzeninde yetişmiş ve şiddeti normal gören kişilerdir. Toplumun
önemli bir bölümünü kapsayan bu sosyolojik olgu nedeniyle, yasal düzenlemeler
uygulamaya yansıyamamaktadır. Yargıç, savcı ve avukatlara seminerler yapılmakla beraber
çoğu uluslararası standartları ve kadın haklarını kabullenmekte güçlük çekmekte, önceden
içselleştirdikleri kültürel modellerin dışına çıkmakta zorlanmaktadırlar. Ailenin Korunması
Hakkındaki Kanun da tüm olumlu içeriğine karşın, bu nedenle akim kalmıştır.

A.

Kadına Karşı ve Aile içi Şiddeti Önleme ve Bununla Mücadeleye İlişkin
İstanbul Konvansiyonu

Bütün bunlara karşın, Avrupa Konseyince 7 Nisan 2011 tarihinde düzenlenmiş olan,
“Kadına Karşı ve Aile içi Şiddeti Önleme ve Bununla Mücadeleye İlişkin Konvansiyon” 24
İstanbul’da imzaya açılmış ve bu nedenle de İstanbul Konvansiyonu olarak bilinmektedir.
Ne hoştur ki Konvansiyonun ilk imzacı ülkesi de Türkiye’dir.

Konvansiyon devletlere bazı olumlu ve olumsuz görevler vermekte ve yetkilileri bunlara
dikkatle uyma görevi yüklemektedir. Özellikle cinsler arası ayırım konusunda hassasiyet
ayırım konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği, yargıç, kolluk ve yardım kuruluşlarının
işbirliği içinde olması, kadın ve erkekleri ilişkin olarak yerleşmiş bulunan önyargı, klişeler
ve cinslere ilişkin kalıplar kırılmalıdır. Örneğin gelenek- görenek, töre, kültür ve din gibi iç
bir mazeretin şiddeti mazur göstermemesi gerekir. Konvansiyon ulusal hukukların bu tür
önyargıları uygulayabilecek açık noktaları içermemesi gerektiğini hükme bağlamaktadır.
Konvansiyon çeşitli hükümlerde özellikle şunları vurgulamaktadır:
- Halkta farkındalık yaratılmalıdır.
24

“Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic
violence”
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- Çocuklara özellikle cinsler arası eşitlik, karşılıklı anlayış, ve şiddete karşı olma
konusunda eğitim verme, eğitim kurumlarına olduğu kadar ailelere de verilmiştir.
- Bu konuda ayrıca özel sektör ve kitle iletişim araçları da görevlidir.
- Mağdurların ve çocuk tanıkların hassasiyetlerine özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin
hukukumuzda CMK. 236/2 ve 3. Fıkralar bu gereksinime cevap vermektedir).
- Şiddet mağdurlarına barınabilecekleri yerler yapmalı, telefon yardım hatları
oluşturulmalıdır.
- Hekim, psikiyatr gibi, meslekleri sır tutmayı gerektiren meslek mensuplarına ihbar
zorunluluğu getirilmelidir. Nitekim bizde TCK. 279. Maddesinde böyle bir hüküm
bulunmaktadır.
- Zorla evlendirme, taciz, zorla kürtaj, kısırlaştırma gibi konular ayrıntılı bir şekilde
düzenlenmiştir.

B.
ilenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun25
İstanbul Konvansiyonunun hükümlerini iç hukuka geçirmek için “Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hazırlanmış ve TBMM’de
özellikle Kadınlar Gününde (8 Mart, 2012) yasalaşmıştır. Bu yasa yapılırken,
akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri özellikle dikkate alınmıştır. Örneğin
tasarı başta yalnızca evli kadınları koruma kapsamına almışken, şimdi bir erkekle nikahsız
yaşayan kadınları olduğu kadar bekar kadınları da kapsamaktadır. Öte yandan yasanın
temel amacının kadını değil aileyi korumak olduğu yönüyle eleştirilmektedir. Gerçekten de,
yasa Konvansiyonu
ülkemizde yaşama geçirmeyi
amaçlamakla beraber, adı
Konvansiyondan farklı olarak, öncelikle ailenin korunmasını ön plana çıkaracak şekilde
değiştirilmiştir.
Bu yasada olumlu değişiklikler de bulunmaktadır: Örneğin elektronik bilezik
biçiminde GPR cihazları ile eşlerin izlenmesi hükme bağlanmaktadır. Böylece saldırgan
kocanın karısına belirli bir mesafeden fazla yaklaşması izlenebilmekte ve müdahale
edilmektedir.
Yasada hem idari makamların hem de yargı makamlarının uygulayabilecekleri koruyucu ve
önleyici tedbirler bulunmaktadır. Örneğin görevi gereği silah taşıyan asker ya da polis gibi
kişilerin ve bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları bulunduran
25

8, Mart 2012, RG. 20, 2012.
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kişilerin aile içi şiddet uygulaması halinde silahını kolluğa teslim etmesi yönünde bir tedbir
de yasada yer almaktadır (Madde 5/g).
III. UYGULAMA
Uluslararası Af Örgütünün raporuna göre, Türkiye’de kadına karşı şiddetin boyutlarını
gösteren yeterli ve güvenilir istatistiki veri bulunmamaktadır. Aile içi şiddet, kadınları
hem mağdur etmekte hem de mağduriyetlerine çare aramalarını sağlayabilecek şekilde
adalete erişmelerine olanak bulamamaktadırlar. Özellikle bazı grup kadınlar daha zayıf
durumdadırlar. Özellikle düşük gelirli aile mensubu kadınlar, doğal afetlerden ya da
çatışmalardan kaçan kadınlar risk altındadırlar. Raporda, özellikle Güney Doğu’da
kadınlara karşı işlinin suçların önemli bir kısmının cezasız kaldığı belirtilmektedir26.

“Eski Yasa” ya da “Mülga Kanun” olarak adlandıracağımız, Ailenin Koruması Hakkındaki
mülga kanun yürürlükteyken bulunan bazı hükümlerin dahi, zaman zaman uygulamada yer
bulamaması gibi bir sorunumuz vardı. Zira en kusursuz yasanın dahi uygulayıcıların
tutumları nedeniyle farklı sonuçları yol açabileceğinin örnekleri bulunmaktadır. Bunlardan
biri ve çok üzücü olanı Opuz davasıdır27. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ailede
şiddet gören kadınların polis merkezlerinde olumsuz bir tavırla karşılaştıklarını, ve bu
nedenle de yasadan yararlanamadıklarını, polisin bu tür sorunları özel ve aile içinde kalması
gereken bir konu olarak gördüğünü, ve müdahale etmekten kaçındığını, bu karada ifade
etmiştir28. Hatta bu tür bir şikayetle polise baş vuran kadınların, şiddet gördüğü eve geri
gönderildiği belirtilmektedir. Nitekim Nahide Opuz, boşanmak istediği kocasının kendisine
ve annesine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini, hatta üzerlerine otomobil sürdüğünü
ve ikisini de yaraladığını, daha sonra N. Opuz’u yaraladığını, saldırganın bu suçları
nedeniyle mahkum olduğu hapis cezasının para cezasına çevrildiğini, telefonla tehditlerin
sürmesi üzerine annesinin savcılığa dilekçe verdiğini, bunun doğruluğunun araştırılması için
telefon şirketine resmi yazı yazıldığını, oradan cevap beklenirken annenin öfkeli koca
tarafından öldürüldüğünü AİHM kararından öğrenmekteyiz29. AİHM., Türkiye’yi,

26

Amnesty International’s 2004 Report titled “Turkey: Women Confronting Family Violence”, zik. OPUZ v.
Turkey, paragraf 99.
27

OPUZ v. Turkey, paragraph 96, STRASBOURG, 9 Haziran, 2009.

28

OPUZ v. Turkey, paragraph 96, STRASBOURG,

29

Z. Elif Yarsuvat , “AİHM’nin Opuz - Türkiye kararı ve çıkarılması gereken dersler”, www.yarsuvatlaw.com.tr/articles/article1.6/2009.pdf
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müracaatçıyı ve annesini koruyamadığı için, AİHS. M. 2, 3, ve 14’ü ihlal ettiği gerekçesi ile
tazminata mahkum etmiştir30.
SONUÇ
Ülkemizde kadını koruyan yasalar oldukça yeterli olduğu halde acaba toplumumuzda
normalleşen, hatta iddia ediyorum: geleneklerimizdeki atasözleri ile zaten eskiden beri
normal görülen şiddeti önlemek nasıl mümkün olabilir? “Kızını dövmeyen dizini döver”,
“Dayak cennetten çıkma” gibi özdeyişler halen de geçerliliklerini sürdürmektedirler. Bu
durumda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun etkili
olmasına olanak var mıdır? Olmaz olur mu? Ancak şiddetin normal, sıradan ve olağan bir
şey olmadığını hep birlikte kabul etmeliyiz.
Tüm kültürdeki bu muhafazakar ve ayırımcı ögelerin yanında, kolluk görevlilerinin altkültürlerinin bir özelliği de muhafazakarlıktır. Bu özelliği taşıyan kişilerin, belirttiğim
kanunu uygulanması, kadını haklı görmesi, kocasına karşı gelmesini desteklemesi, yardımcı
olması mümkün müdür?
Polis alt-kültürünü yıllar önce inceledim31. Yargıçların alt-kültürlerine ilişkin bir çalışma ise
bulunmamaktadır. Ancak yargıçların önemli bir bölümünde, status quo’yu korumakla
görevli polislerde ve diğer tüm mesleklerde açıkça görülebilen, “bariz” bir tutuculuk
bulunmaktadır. Bunun nedeni şudur: Bir kimsenin belirli bazı normları uygulamakla görevli
bir yetkili olması, onun bu kuralları benimsemesine ve olanı yani status quo’yu korumaya
ve değişmemesini sağlamaya çalışmasına yol açar32. Bu da yasanın uygulanmasını son
derece zorlaştırmaktadır. Hem polis hem de hakimler asli görevlerinin kadını değil, aileyi
korumak olduğunu düşünmektedirler. Her iki meslek mensupları da aile içi şiddeti bir aile
sorunu olarak görmektedirler ve aile dışından buna müdahale edilmesini doğru
bulmamaktadırlar. Opuz kararında belirtildiği gibi, şiddetten korunma ve adalete erişim
ihtiyacı içinde olan kadınların karşısında pek çok engel bulunmaktadır. Kolluk görevlileri
görevlerinin kadını ve kocasını barıştırmak ve kadının eve dönmeğe ikna etmek olduğunu
düşünürler ve kadınların şikayetlerini işleme koymazlar. Özellikle kırsal bölgelerde
kadınların resmi şikayette bulunmalarının çok güç olduğu bilinmektedir: aksi halde, çoğu
kez eleştiriye, bazen de şiddete maruz kalmalarına neden olur”33.

30

OPUZ v. Turkey, STRASBOURG, 9 Haziran, 2009.

31

SOKULLU-AKINCI, Polis Alt-kültürü ve İnsan Hakları, Istanbul, 1986.

32

SOKULLU-AKINCI, Polis, s. 81.

33

OPUZ v. Turkey paragraph 102.
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Çare ne olabilir? Tüm toplumda var olan, kemikleşmiş kültür özellikleri, şiddetle mücadele
ile görevli mesleklerin alt-kültürü ile pekiştirildiğinden bunların değiştirilmesi güçtür ancak
imkansız değildir. Hem tüm topluma, hem kadınların kendilerine, hem de kolluk ve
yargıçlara ısrarla eğitici ve bilinçlendirici mesajlar verilmeli, yoğun kurs ve medya desteği
ile eksen olması gereken yere oturtulmalıdır. Sigara ile yapılmış olan mücadele tiryakilerin
sayısını azaltmıştır. Aile içi şiddet toplum sağlığı açısından en az onun kadar önem
taşımaktadır ve en az onun kadar gündemde olmalı ve kınanmalıdır.
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Violence against women is obviously the most striking violation of women’s human
rights. However this violence can be condoned by even secular nation-states on the
grounds of cultural or religious justifications. Even where the majority of formal legal
inequalities are removed , institutional structures and practices continue to reveal
discriminatory treatment of women. The rationale given most often for denial of human
rights of half the population –women- is preservation of culture and family. The
argument from “culture” is employed to serve diverse interests, and wide-ranging human
rights violations, by both religious or non-religious governments and extra-constitutional
groups, have continued to be justified on the grounds of cultural difference. Deeply
entrenched patriarchal cultural norms prove strongly resistant to change. These norms
embody the cultural and social prejudices and stereotypes about female and male roles
and identity. The socially defined gender identities and images which are very significant
in terms of women’s existence are the product as well as part of traditions shaped
through centuries by religion and culture. Even people who do not consider themselves
religious accept these images; indeed, the religious world view outgrows the boundaries
of the faithful and joins the mainstream culture, deeply affecting the conscience and daily
lives of all. The world view, or “ethos” of a culture, contains images of women and these
play a significant role in shaping the conceptualization of women for the whole culture.
Most of these images are of religious origin and are mostly constructed not by women
themselves, but by men.
Moreover, these dominant images and stereotypes continue to exist even after social
change has achieved concrete aims, because they have penetrated the deepest nooks and
crannies of our consciousness. When women embark on the path of self-definition and
emancipation they inevitably have to deal with and eventually get rid of the images of
“cursed Eve” or “woman as source of fitna” which go on to define women even in secular
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frameworks.1 Female subordination runs so deep that it is still viewed as inevitable or
natural rather than as socially or politically constructed by patriarchal interests, ideology
and institutions. The physical territory of this political struggle is the woman’s body. The
importance of controlling women’s bodies is reflected in the intensity of resistance to
laws and social changes that put control of women’s bodies in their own hands:
Reproductive rights, right to abortion, freedom of sexuality, laws that criminalize rape in
marriage, etc. This is the reason why there is so much fuss and controversy over the right
to abortion for example , in every society as most recently witnessed in Turkey.
Although, particularly in the West, the process of secularization has involved a transfer of
religious disciplinary practices into secular regulative practices whereby they are
subjected to legal and bureaucratic control, they have become common sensical
knowledge backed by divine authority and they also involve a moral discourse evolving
around family and sexuality. As such they constitue a strong ideological weapon, a
discourse that entrenches existing power and gender relations, especially manifest in the
various forms of fundamentalism. While the legal and cultural embodiments of
patriarchal thinking and practice vary among different cultures, it is most interesting to
note that there is an astounding convergence of cultures in regard to the basic tenets of
patriarchy and the legitimacy of violence against women as a mechanism of enforcing
that system; this is also reflected in the support given to these structures by the patriarchal
hierarchy of the nation-state. The states may prohibit cultural practices such as suttee,
honour killings, stoning, etc. but at the same time they show selective indifference of
varying degrees in practice. The notion of cultural, and religious rights can often reinforce
the distinction between public and private worlds to the disadvantage of women: culture,
family and religion can be seen as spheres protected from legal regulations even though
they allow oppression of women by men. 2

1

F.Berktay, Women and Religion, Blackrose Books, 1998, Montreal, passim.

2

A research carried out in the primary schools of Adana, Turkey, where children were asked to draw the
picture of violence is striking in this respect proving once again that the family is a haven for men and hell
for women and children: More than 70% of children drew the picture of domestic violence- husband beating
the wife and/or children.Daily Radikal, 19.10.2007.
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The rigid distinction between public and private spheres
is used to justify female subordination
The rigid distinction between public and private is a dichotomy largely used to justify
female subordination and to exclude human rights abuses in the home from public
scrutiny. By strictly distinguishing between the public sphere of life which is legally
regulated and the private sphere which is largely unregulated, liberalism, the dominant
ideology of the 19th and 20th centuries, carves out a haven for domestic violence and
gives the secular state an excuse for not intervening in the so-called private realm on
behalf of women. Even in the states where there is no religious or customary laws the
state still may refrain from redressing inequalities and intervention on the ground that
such restraint respects culture and tradition. As Sullivan points out, “the dominance of
civil and political rights discourse has entailed a preoccupation with constraints on the
power of the state rather than an emphasis on its affirmative duties to ensure rights” and
therefore “there is a critical need to place gender based violence within the context of
women’s structural inequality, as a means of breaking down the distinction between
public and private life that operates to exclude the gender based violence from the human
rights agenda.”3
The treatment of women –sexual harassment, rapes, “honour killings” etc.- in the public
sphere is a further manifestation of traditional patriarchal views about the role and status
of women in society. In this context, the abortion issue and law represents an area which
straddles the public and the private. Whereas the legal right to abortion should be viewed
as a matter for a woman’s determination alone, the cultural and religious sensitivities and
concerns towards abortion always intrude. The mother’s right to control her body is also
circumscribed by public factors of state interest as well.
Public rights are certainly very important for women who are often denied them since
women’s access to the public sphere is curtailed in many ways. Yet, much of the abuse of
women is part of a larger socio-economic and cultural web that entraps women making
them vulnerable to abuses inside the private sphere, the home and the family. The
assumption that states are not responsible for violations of women’s rights in the private
or cultural sphere ignores the fact that such abuses are often condoned or even sanctioned
by states even when the immediate perpetrator is a private citizen.

3

D.Sullivan, “The Public/Private Distinction in International Human Rights Law”, “Women’s Rights,
Human Rights, eds. J.Peters and A.Wolper, Routledge, 1995, p. 127 and 133.
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Here it is interesting to see when and why the state intervenes in the private realm as well
as when and why it does not. For example in the Turkish Civil Code, prior to the 2001
amendments, that is more than 75 years of the secular Republic, the husband was defined
as the head of the family with all the ensuing legal and practical privileges this
designation brought. On the other hand, neither in the Civil code nor in the former Penal
Code was intra marital rape mentioned. Here of course a case in point is that in Britain
for example intra marital rape was only criminalized in 1991. Until 1970, British
husbands could demand financial compensation from the man who committed adultery
with his wife, pointing to the fact that the wife was still seen as the property of her
husband. In both cases it is obvious that the state, when it interfered in the private life of
the family or when it abstained from doing so, served the interest of the husband.
When women are denied democracy and human rights in the private sphere, their human
rights in the public sphere are also damaged, because exactly what happens in this socalled private sphere hinders women from taking part in the public sphere even if there
are no legal obstructions. We know that in some of the Islamic countries women are
legally prohibited from travelling without the permission of the father, husband, brother
or even the son. Yet in countries where there are no such legal prohibitions- these can be
in the West and the North or the East and the South- a large section of women cannot
attend political meetings, development projects, demonstrations etc., without the fear of
being battered or locked in by their husbands. This way their public rights of organization
and association is de facto denied. Moreover such violations often do not take part in the
agenda of human rights movement, whereas here it is obvious that the civic right of the
individual woman is violated.

Women’s rights are human rights
In order to respond to the brutal and systematic violation of women’s rights globally,
governments and human rights organizations must move beyond male-defined norms, a
move that requires examining gender biases and acknowledging the rights of women as
human rights. As Bunch points out, “governments must seek to end the politically and
culturally constructed wars on women, rather than continuing to perpetuate them. Every
state has the responsibility to intervene in the abuse of women’s rights within its borders
and to end its collusion with the forces that perpetuate such violations in other
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countries.”4 However, few governments are committed, in domestic or foreign policy, to
women’s equality as a basic human right, largely because their lack of understanding of
women’s rights as human rights and unfortunately there is controversy over this issue
among the international community.
The question lies in prioritizing the preservation of cultural and religious rights over
human rights. Cultural relativists argue that universal human rights are nothing but an
illusion of the final stage of imperialism, nothing but the West’s imposing its own norms
on the rest of the world. In this view, no member of a particular society can criticize or
judge the cultural practices of another society. Especially when faced with the West’s
criticism for unequal treatment of, say, Middle Eastern women they deny that there are
universal norms to measure such treatment, and that the existing norms used to measure
are not based on international values but only on the values of the West. In this context,
raising voice against discrimination of women is seen as a reflection of western
imperialism and thus this kind of discriminatory practices are legitimized in the name of
Muslim particularism. (See for example the 1990 Cairo Human Rights Declaration of the
Organization of Muslim Countries which declared that all rights were subordinate and
dependent upon Sharia laws.) In political practice, cultural and religious freedoms are
accorded a higher priority nationally and internationally and this leads to the perpetuation
of gender inequity by the current interpretations of cultural rights.

“Culture” needs to be problematized
Here of course , “culture” and the culture argument should be problematized. First,
culture is not a static, unchanging body of information; rather it is a series of constantly
contested and negotiated social practices whose meanings are influenced by the power
and status of their interpreters and participants. And second, it is a constituent part of the
complex web of power relationships that circumscribes our existence. “Without
questioning the political uses of culture, without asking whose culture this is and who its
primary beneficiaries are, without placing the very notion of culture in historical context
and investigating the status of the interpreter we cannot fully understand the case with

4

C.Bunch, “Transforming Human Rights from a Feminist Perspective”, Women’s Rights/Human Rights,
p.15.
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which women become instrumentalized in larger battles of political, economic and
military competition in the international arena.”5
Whenever states argue that the international conventions are interfering with their cultural
rights this always leads to the denial of granting women equal rights. If violations of
women’s rights are excused and perpetuated in the name of cultural particularism then
they are nothing more than disguises for the universality of male determination to cling to
power and privilege. Therefore, women’s human rights movement, while criticizing the
pseudo universal claims also has to struggle against the unquestioning acceptance of
cultural difference.
The society we need is a society that can comprise both difference and equality. Women’s
daily lives are obviously different than men and the strategies to improve their life has to
take this difference into consideration. However this does not mean that we should
applaud an uncritical argument of difference. Any blanket deference to culture, to the
institution of the family or privacy rights within the family has disastrous consequences
for women.The discriminatory and terrible practices such as stoning, genital mutilation,
suttee, bride burning, “honour killings”, passion killings, rape, domestic violence, etc. are
all part and parcel of a universal web of violence against women. These acts are assaults
to life, dignity and personal integrity of women and they are all political in the broad
sense because they manifest and at the same time reinforce patriarchal values. On the
other hand, defining and limiting crimes of “honour”, or more generally crimes related to
religious and cultural practices to minority groups, religious communities and linking
them to this or that area (the Middle East, for example) identifies these as “problematic”
groups or cultures and rests upon a homogenized interpretation of culture. In this
approach, a certain culture is assumed to be given, monolithic which uniformly condones
such practices, and thereby builds a wall between the (homogenised) members of that
culture and those outside it, and constructs the problematized group/culture as a backward
“other”. Often the “outsiders” are assumed to be equipped with an ability to criticise
whereas the dissent among “insiders” is not recognized. This inevitably strengthens the
hands of the conservatives within such cultures. What we should aim at is just the
opposite: Listening to and hearing the voices of the dissenters in these cultures and
forging alliances with them.

5

Arati Rao, “The Politics of Gender and Culture in International Human Rights Discourse”,Women’s Rights,
Human Rights, p.175.
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There is a critical need to place gender based violence within the context of women’s
structural inequality, as a means of breaking down the distinction between public and
private life that operates to exclude the gender-based violence from the human rights
agenda”6 and stress that states have responsibility for unlawful actions and for failure to
provide remedies for unlawful actions. Culture, tradition or religion can never be invoked
for states’ failure to take action against violence.It is clear that failing to provide adequate
protection of women’s human rights the State assumes responsibility for the violation of
the human rights experienced by women in the home or for the violence legitimized by
cultural and/or religious traditions. Every state has the responsibility to remove any
inconsistency between international human rights law binding on it, and religious and
customary laws or practices operating within the territory of that state. There can be no
excuse, no justification whatsoever for violence against women and the violation of
women’s human rights.

6

D.Sullivan, op.cit., p.133.
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Kadına karşı şiddet, açıkça kadının insan haklarının en çarpıcı ihlalini teşkil eder. Ancak,
en laik ulus devletlerde bile, kültürel ya da dini gerekçeler yüzünden, bu şiddet
görmezden gelinmektedir. Resmi hukuki eşitsizliklerin çoğunluğu giderilse dahi,
geleneksel (kurumsal) yapılar ve uygulamalar kadına karşı ayrımcı muameleyi devam
ettirmektedir. Nüfusun yarısının—yani kadınların—insan haklarının reddedilmesine en
sık gösterilen gerekçe ise aile ve kültürün korunmasıdır. ‘Kültür’ savunması, farklı
menfaatlere ve çok çeşitli insan hakları ihlallerine hizmet etmek amacıyla, dine dayanan
ve dayanmayan hükümetler tarafından ve anayasa-dışı gruplar tarafından kullanılmakta
ve ‘kültür farkı’ sebebi ile aklanmaya devam edilmektedir. Derinlemesine yerleşmiş olan
ataerkil kültürel normlar değişime şiddetle direnç göstermektedir. Bu normlar kadın ve
erkeğin rolü ve kimliği hakkındaki sosyal ve kültürel önyargı ve klişeleri (stereotipleri) de
bünyesinde barındırmaktadır. Kadının varlığı bakımından oldukça belirgin olan, sosyal
olarak tanımlanmış, cinsiyet kimlikleri ve imgeleri yüzyıllar boyunca kültür ve din ile
oluşmuş geleneklerin hem bir parçası hem de sonucudur. Kendini ‘dindar’ olarak
nitelemeyen kimseler bile bu imgeleri kabul etmektedir; gerçekten de dindar dünya
görüşü dindarların sınırlarını aşıp hâkim görüşle kaynaşarak herkesin bilincini ve günlük
hayatını etkilemektedir. Bir kültürün dünya görüşü ya da ‘etos’u kadına dair imgeler
içermektedir ve bunlar tüm kültürde kadının kavramsallaştırılması bakımından belirgin

905

KADINA KARŞI ŞİDDETİN HERHANGİ BİR MAZERETİ OLABİLİR Mİ?
Fatmagül Berktay
Çev.: Yasemin Aydoğmuş

bir rol oynamaktadır. Bu imgelerin çoğu dini temellidir ve kadınların kendisi tarafından
değil erkekler tarafından oluşturulmuştur.
Dahası, bu imgeler ve stereotipler, sosyal değişim belirli, elle tutulur noktalara geldiğinde
dahi varlığını sürdürür; zira bunlar zihnimizin en derin kuytu yerlerine yerleşmiştir.
Kadınlar kendini tanımlamak ve hürriyetine kavuşmak yoluna girdiklerinde, kaçınılmaz
bir şekilde, kadını laik çerçevede dahi tarif etmek için kullanılan ‘lanetli Havva’ ya da
‘Fitne kaynağı kadın’ portreleriyle uğraşmak ve eninde sonunda bunlardan kurtulmak
zorunda kalır1. Kadının itaati o kadar derin temellere dayanır ki, hâlâ sosyal ve politik
olarak ataerkil menfaatler, ideoloji ve enstitüler tarafından oluşturulan algıdan daha
ziyade kaçınılmaz ya da doğal olarak görülmektedir. Bu siyasi mücadelenin gerçekleştiği
bölge, kadının bedenidir. Kadın bedeninin idare edilmesinin önemi, kanunlara ve kadının
bedeninin kontrolünün kendisine verilmesini öngören sosyal değişimlere karşı direnişe
yansımaktadır: Üreme hakları, kürtaj hakkı, cinsiyet özgürlüğü, evlilik içi tecavüzü suç
sayan kanunlar, vs. İşte örneğin kürtaj hakkı hususundaki bunca tartışma ve karışıklığın
sebebi de bu –her toplum gibi Türkiye’nin de yakın zamanda tanık olduğu gibi.
Her ne kadar, özellikle Batıda, laikleşme faaliyeti, dini faaliyetlerden laik düzenleyici
faaliyetlere geçişi de içermekte ise de ve de bu sayede hukuki ve bürokratik kontrol
altında olsa da; bunlar, dini otoriteler tarafından desteklenmiş mantıklı bilgi birikimi
haline gelmiş ve aynı zamanda aile ve cinsellik etrafında gelişen ahlaki bir söylem haline
gelmiştir. Benzerleri gibi, güçlü bir ideolojik silah oluşturmaktalar; var olan güçlüyü ve
cinsiyet ilişkilerini sağlamlaştıran, özellikle de köktendinciliğin çeşitli formlarını açığa
çıkaran. Ataerkil düşünce ve uygulamanın hukuki ve kültürel somut örnekleri
(tecessümleri) kültürden kültüre farklılık gösterirken, ataerkilliğin temel ilkelerine ve
kadına karşı şiddetin meşruluğuna ilişkin olarak kültürlerin, bu sistemin zorla
uygulanması mekanizmasından dolayı, şaşırtıcı şekilde yakınlaşması söz konusudur. Bu
aynı zamanda, ulus devletin ataerkil hiyerarşisinin bu yapılara verdiği destekle de
yansımıştır. Toplum, suttee gibi kültürel uygulamaları, töre cinayetini ve recmi
yasaklayabilir, ancak aynı zamanda uygulamada, değişken derecelerde kayıtsızlık
gösterir. Kültürel ve dini haklar kavramı sıklıkla kamusal ve özel dünyalar arasındaki
ayrımı kadınlar aleyhine pekiştirebilmektedir: kültür, aile ve din hukuki düzenlemelerden

1

F.Berktay, Women and Religion, Blackrose Books, 1998, Montreal, yazının çeşitli yerlerinde.
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ayrı bir alan olarak görülebilmektedir; her ne kadar bunlar erkeğin kadın üstünde baskı
kurmasına olanak sağlasa da2.
Özel ve Kamusal Alan Arasındaki Katı Ayrım Kadına Üstünlük Kurulmasını Haklı
Çıkarmak İçin Kullanılıyor
Özel ve kamusal alan arasındaki katı ayrım, büyük ölçüde kadına üstünlük kurulmasını
haklı çıkarmak ve ev içindeki insan hakları ihlallerinin toplum tarafından irdelenmesini
engellemek amacıyla kullanılan bir ikiliktir. Hayatın hukuki olarak düzenlenmiş kamusal
alanı ile büyük ölçüde düzenlenmemiş özel alanının katı bir şekilde ayrılmasıyla, 19ncu
ve 20nci yüzyılların baskın ideolojisi liberalizm, aile içi şiddet açısından bir ‘liman’
yaratmış ve laik devlete, sözde ‘özel alana’ müdahale etmemek için bir bahane
yaratmıştır. Dini ya da geleneksel kanunların olmadığı devletler bile eşitsizlikleri
gidermekten ve müdahale etmekten, kültür ve geleneğe dokunmamak adına, çekinebilir.
Sullivan’ın belirttiği gibi, medeni ve siyasi hakların egemenliği söylemi devlet iktidarına
baskılarla, hakları temin etmek hususundaki olumlu görevlerine vurgu yapmaktan ziyade
meşguliyete sebebiyet verdi. Bu sebeple, cinsiyete dayalı şiddetin kadının bünyesel
eşitsizliği kapsamında yer alması, cinsiyete dayalı şiddeti insan hakları gündeminden
çıkarmaya çalışan kamusal ve özel alan ayrımını kırmak açısından, çok kritik bir
ihtiyaçtır.
Kadınlara yapılan muamele-cinsel taciz, töre cinayeti, tecavüz vs.- kamusal alanda,
geleneksel ataerkil görüşün, kadının toplumdaki rol ve statüsünün ortaya çıkarılmasıdır.
Bu bağlamda, kürtaj meselesi ve hukuk, kamusal ve özel her iki alana da yakın olan bir
alan sunmaktadır. Kürtajı yalnızca kadının kararına, belirlemesine bırakmak yasal bir hak
olarak görülmeliyken, kürtaja ilişkin kültürel ve dini endişeler ve hassasiyetler her zaman
araya girmektedir. Annenin kendi bedenini kontrol etme hakkı da devlet çıkarlarının
toplumsal etmenleriyle sınırlandırılmaktadır.
Kamu hakları, kamusal alana erişimi birçok şekilde kısıtlanmış olan kadınlar için
kesinlikle çok önemli. Ancak, kadın istismarının büyük çoğunluğu, onu özel alanında-ev
ve ailesinde- istismara karşı korumasızlığa hapseden, daha büyük bir sosyo-ekonomik ve
kültürel ağın parçasıdır. Devletlerin, kadının haklarının özel ya da kültürel alanda ihlal
edilmesinden sorumlu olmadıkları varsayımı, bu istismarların çoğunluğuna, failin sivil
2

Adana’da ilkokullarda, çocuklardan şiddetin resmini yapmalarını istemek suretiyle yapılan bir araştırma bu
noktada çok çarpıcıdır. Şöyle ki; çalışma tekrar kanıtlamaktadır ki, aile erkek için bir cennet, kadın ve
çocuklar için ise bir cehennemdir: Çocukların %70’inden fazlası aile içi şiddetin resmini çizdi-koca eşine/ya
da çocuklarına vuruyordu. Radikal,19.10.2007.
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vatandaş olması halinde dahi, devlet tarafından göz yumulduğunun hatta onaylandığının
göz ardı edilmesi demektir.
Devletin ne zaman ve neden özel alana müdahale ettiğini ya da etmediğini görmek
ilginçtir. Örneğin, Türk Medeni Kanunu’nda, 2001 değişikliklerinden önce -ki bu laik
cumhuriyetle geçen 75 sene demek- koca, birbirini takip eden tüm hukuki ve tatbiki
ayrıcalıklarıyla beraber ailenin reisi sayılıyordu. Bununla beraber, ne Medeni Kanunda ne
de Ceza Kanununda evlilik içi tecavüzden bahsedilmiyordu. Tabi ki burada belirtmemiz
gerekir ki; örneğin Britanya’da evlilik içi tecavüz ancak 1991’de suç sayılmıştı. 1970’e
kadar, kocalar, hala kadının kocanın mülkiyeti altında bulunduğunu gösterecek şekilde,
eşleriyle zina yapan adamlardan maddi tazminat isteyebiliyorlardı. Her iki durumda da,
çok açık görülmektedir ki; devlet ailenin özel hayatına müdahalede bulunsa da
müdahalede bulunmaktan kaçınsa da, her halükarda kocanın menfaatine hareket
etmektedir.
Kadının ‘insan hakları’ ve demokratik hakları özel alanda reddedildiğinde, bu aynı
zamanda kamusal alanda da ‘insan haklarının’ zedelenmesine sebep olur, çünkü sözde
özel alanda meydana gelenler, kadını kamusal alanda yer almaktan, hukuki engeller
olmasa dahi, alıkoymaktadır. Biliyoruz ki, bazı İslam ülkelerinde kadınların babalarının,
kocalarının, erkek kardeşlerinin ve hatta oğullarının izni olmadan seyahat etmeleri
kanunen yasaktır. Hukuki yasaklamaların olmadığı ülkelerde – bu ülkeler batı ve kuzey
ya da doğu ve güneyde olabilir – kadınların büyük bir kısmı siyasi toplantılara, gelişim
projelerine, gösterilere vs. eşleri tarafından dövülme ya da eve kapatılma korkusu
olmaksızın katılamaz. Bu şekilde onların örgütlenme ve toplanma hakkı kendiliğinden
reddedilmiş olur. Dahası, bu gibi ihlaller birey olarak kadının medeni haklarını açıkça
ihlal etmesine rağmen genellikle insan hakları hareketlerinin gündemlerinde yer almazlar.

Kadınların hakları insan haklarıdır

Kadın haklarının küresel olarak acımasız ve sistematik ihlaline cevap vermek adına
hükümetler ve insan hakları kuruluşları erkek tanımlı normların ötesine geçmelidir. Bu
hareket cinsiyet önyargılarını sorgulamalı ve kadın haklarını insan hakları olarak kabul
etmelidir. Bunch’ın da belirttiği üzere, “hükümetler siyasi ve kültürel olarak kadınlar
üzerine kurulmuş olan savaşları devam ettirmek yerine onları sona erdirmeyi
amaçlamalıdır. Her ülke kendi sınırları içerisinde meydana gelen kadın hakları ihlallerine
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müdahale etmek ve bu işi diğer ülkelerde bu gibi ihlalleri devam ettiren güçler ile birlikte
sona erdirmek ile sorumludur.”3 Genellikle kadın haklarının insan hakları olarak
değerlendirilmediği ve maalesef uluslararası toplumda bu konuda bir ihtilaf mevcut
olduğu için ancak bazı hükümetler iç ya da dış politikalarında kadınların eşitliğini temel
bir insan hakkı olarak taahhüt etmişlerdir.
Sorun kültürel ve dini hakların korunmasının insan haklarından öncelikli hale
getirilmesinde yatmaktadır. Kültürel relativistler, evrensel insan haklarının
emperyalizmin son aşamasının bir illüzyonundan, Batının kendi normlarını dünyanın geri
kalanına dayatmasından başka bir şey olmadığını ileri sürmektedirler. Bu görüş uyarınca
belirli bir toplumun hiçbir üyesi diğer bir toplumun hiçbir kültürel değerini eleştiremez ya
da yargılayamaz. Özellikle Batının eşit olmayan tutum eleştirisi ile karşılaşınca, örneğin
Orta Doğulu kadınlar ile ilgili olarak bu tutumu ölçebilecek evrensel bir norm olmadığını
belirtip var olan normların uluslararası değerler üzerine kurulmadığını sadece Batılı
değerler üzerine kurulduğunu söylemişlerdir. Bu kapsamda kadınlara karşı ayırımcılığa
karşı direnmek batılı emperyalizmin bir yansıması olarak görülmüş ve bu tip ayırımcı
uygulamalar Müslüman toplumunda meşru hale getirilmiştir. (Örnek: 1990 Kahire
Müslüman Ülkelerin İnsan Hakları Beyannamesi bütün hakların Şeriat hukukundan
kaynaklandığını ve ona bağlı olduğunu belirtmiştir). Siyasi uygulamada kültürel ve dini
özgürlüklere ulusal ve uluslararası alanda daha yüksek üstünlük verilmiştir ve bu kültürel
hakların mevcut yorumundan kaynaklanan cinsiyetler arası eşitsizliğin devamına sebep
olmaktadır.

“Kültür” sorunsallaştırılmalıdır

Burada elbette “kültür” ve kültürel argüman sorunsallaştırılmalıdır. Öncelikle kültür
statik, değişmeyen bir bilgi yığını değildir; kültür yorumcuları ve katılımcılarının gücü ve
statüsünden etkilenen anlamlara sahip sürekli olarak yarışan ve müzakere edilen sosyal
uygulamalar dizisidir. İkinci olarak, var oluşumuzu sınırlayan karmaşık güç ilişkileri
ağının kurucu parçasıdır. “Kültürün siyasi kullanımını sorgulamadan, bunun kimin
kültürü olduğunu ve kimin ondan birincil olarak faydalandığını sormadan, tarihi
kapsamda kültür kavramını yerleştirmeden ve yorumcunun statüsünü sorgulamadan
3

C.Bunch, “Transforming Human Rights from a Feminist Perspective”, Women’s Rights/Human Rights,
p.15.
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kadınların uluslararası alanda siyasi, ekonomik ve askeri rekabetlerin daha büyük
çarpışmalarda araçsallaştırılmasını tam olarak anlayamayız.”4

Devletlerin uluslararası konvansiyonların kendi kültürel haklarına müdahale ettiğini ileri
sürdükleri her zaman kadınlara eşit haklar verilmesinin reddine sebep olunmaktadır.
Kadın haklarının ihlali mazur görülürse ve kültürel özellik adı altında devam ettirilirse bu
durum güce ve imtiyaza sadık kalan evrensel erkek hükmünün kılıfına uydurulmasından
başka bir şey değildir. Bu nedenle kadınların insan hakları hareketi sahte evrensel
iddiaları eleştirirken ayrıca kültürel farklılıkların sorgulanamaz kabulü ile de uğraşmak
zorundadır.
İhtiyaç duyduğumuz toplum farklılık ve eşitliği kapsayan bir toplumdur. Kadınların
günlük hayatı elbette erkeklerinkinden farklıdır ve onların hayatını iyileştirmeye yönelik
stratejiler bu farkı dikkate almak zorundadırlar. Ancak bu kritik olmayan farklılık
argümanını alkışlamamız gerektiği anlamına gelmemektedir. Kültür, aile kurumu ya da
aile için mahrem haklarda genel bir farklılığın kadınlar için korkunç sonuçları vardır.
Taşlamak, genital mutilasyon, sati, gelin yakma, “namus cinayetleri”, tutku cinayetleri,
tecavüz, aile içi şiddet vs. gibi ayırımcı ve korkunç uygulamalar evrensel kadına karşı
şiddet ağının önemli birer parçalarıdır. Bu davranışlar kadının hayatına, haysiyetine ve
kişisel bütünlüğüne saldırıdır ve ataerkil değerleri dışa vurmaları ve sağlamlaştırmaları
nedeniyle genel anlamda politiktirler. Diğer taraftan “namus” suçlarını ya da daha genel
olarak azınlık gruplara, dini cemaatlere karşı dini ve kültürel uygulamalara ilişkin suçları
tanımlamak ve sınırlamak ve onları belirli bir bölge ile ilişkilendirmek (örneğin Orta
Doğu) bunları “sorunlu” gruplar ya da kültürler olarak tanımlamaktadır ve kültürün
homojen olarak ele alınmış bir yorumuna dayanmaktadır. Bu yaklaşımda belirli bir
kültürün verici, söz konusu uygulamaları eşit olarak tasvip eden monolitik, bir kültür
olduğu kabul edilmektedir ve bu nedenle o kültürün üyeleri (homojenleştirilmiş) ve
bunun dışında kalanlar arasında bir duvar inşa edilmektedir ve sorunsallaştırılmış
grubu/kültürü geri kalmış “diğer” haline getirmektedir. Genellikle “dışarıdakiler” eleştiri
imkânı ile donatılmış iken “içeridekiler” arasındaki muhalifler tanınmamaktadır. Bu gibi
ülkelerde muhafazakârların ellerini kaçınılmaz şekilde güçlendirmektedir. Amaçlamamız

4

Arati Rao, “The Politics of Gender and Culture in International Human Rights Discourse”,Women’s Rights,
Human Rights, p.175.
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gereken tam zıttıdır: bu kültürlerdeki muhalifleri dinlemek ve seslerini duymak ve onlar
ile ittifak kurmak.
Cinsiyete dayalı şiddeti insan hakları gündeminin dışında tutan kamusal ve özel hayat
ayırımını yok etmek ve ülkelerin hukuka aykırı hareketler ve bunların çözümlerini
sağlamada başarısızlığa karşı sorumluluklarını vurgulayarak kadınların bünyesel
eşitsizliği kapsamında cinsiyete dayalı şiddeti yok etmek için ciddi bir ihtiyaç mevcuttur.
Ülkelerin şiddete karşı önlem almalarındaki başarısızlığın nedeni olarak asla kültür,
gelenek ya da dine başvurulamaz. Kadınların insan haklarının yeterli korunmasını
sağlamada başarısız olan devlet ülkede kadınların karşılaştığı insan hakları ihlallerinin ya
da kültürel ve/veya dini gelenekler nedeniyle meşrulaştırılan şiddetin sorumluluğunu
üstlenmektedir. Her devlet bağlayıcı olan uluslararası insan hakları hukuku ile uyum
içerisinde olmayan her şeyi, din ve teamül hukukunu ya da o ülkede meydana gelen
uygulamaları kaldırmak ile yükümlüdür. Kadına karşı şiddetin ve kadının insan haklarının
ihlalinin hiçbir özrü, mazereti olamaz.
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Son yıllarda Türkiye’nin gündemini bir hayli etkileyen kadına yönelik şiddetin
önlenmesi için ilerici adımlar ve yasal önlemler hem iç hukuka yönelik olarak, hem de
uluslararası sözleşmelere katilim açısından çok ciddi olarak ele alınmış ve kadın
kuruluşları ile hükümetin ortak çalışmaları ile yeni bir düzenin ilk adımları atılmıştır.
Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’nın en
son sekli çok anlamlı bir tarihte, 8 Mart 2012 de Dünya Kadınlar Gününde yürürlüğe
girmiştir. Bu yasa, diğer ülkelerdeki yasalar ile karşılaştırıldığında şiddete uğrayan kadına
en geniş haklar ve şiddete maruz kalan kadının korunmasına yönelik önlemler
içerdiğinden, benzerlerinden ve Batıdaki örneklerinden çok ileri bir düzeyde hem şiddetin
önlenmesi hem de devlete koruyuculuk görevi vermesi bakımından çok anlamlı ve ilerici
bir yasal düzenlemedir. Bu anlamda bu yasanın oluşmasında emeği geçenlerin, - ki bir
çoğu bu toplantının düzenleyicileri ve katılımcıları olan hukukçular ve sivil toplum
örgütleridir- başarıları çok büyüktür.
6284 sayılı yasanın baslığından hareketle sadece kadına karsı şiddetin
önlenmesine yönelik olduğu anlamı çıkmakla birlikte, yasanın içeriği ve dili bu korunma
hakkini ve önleyici tedbirleri aile içi şiddet gören her iki tarafa da, yani kadına ve erkeğe,
hatta diğer aile bireylerine dahi vermektedir. Buna rağmen Türkiye’de bu yasa, Bati
ülkelerinden farklı olarak, büyük bir çoğunlukla şimdiye kadarki uygulamalara
bakıldığında, istisnalar hariç, daha çok kadınlar tarafından, hatta belli bir sınıf ve
coğrafya ya ait kadınlar tarafından kullanılmaktadır.
Ancak her yasal düzenlemede olduğu gibi, bu yasanın da kötüye kullanılması söz
konusudur. Yasanın dilinden anlaşıldığı üzere şiddete veya şiddet tehlikesine maruz
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kaldığını iddia eden kişi hakime, veya mülki amire giderek koruma isteyebilecektir.
Yasaya göre kolluk kuvvetleri ya da hakim, devletin sağlayacağı koruma önlemleri
dışında, şiddet kullandığı iddia edilen tarafı, aile konutundan uzaklaştırma kararı da
verebilmektedir. Yasanın diline bakıldığında ilk olarak 6 aya kadar verilen uzaklaştırma
kararının tekrar edilmesi mümkün olduğu gibi, kaç kere tekrar edileceği hususunda bir
zaman siniri da getirilmemiştir. Bir anlamda bu yasa, şiddet kullanmakla itham edilen
kişinin devamlı olarak evinden uzaklaştırılmasını sağlayabilir.

Şimdiye kadarki uygulamalara baktığımızda, genellikle hakimler evden
uzaklaştırma taleplerinde delil ve belge aramaksızın şiddet uygulamakla suçlanan kişiye
evden uzaklaştırma kararını adeta “otomatik” olarak vermektedirler. Bu ise bazı hallerde
eğer gerçek dişi iddialarda ve ithamlarda bulunulmuş ise, haksiz yere şiddet kullanmakla
itham edilen tarafın haklarının çok ciddi bir bicimde ihlal edilmesine yol
açabilmektedirler. Uygulamadan anlaşıldığı üzere, bu tur durumlar, yani aile içi “şiddetli
geçimsizlik” söz konusu olduğu, ancak şiddetin söz konusu olmadığı boşanma
davalarında adeta rutin olarak kullanılmaya başlanmış hem kanun koyucunun, hem de
bu yasanın hazırlanmasında emeği gecen hukukçuların ve sivil toplum örgütlerinin
iradesinden de öteye bir sonuca yönelmiştir.
Şöyle ki, haksiz olarak şiddet kullanmakla itham edilen kişi, suresi bile belli
olmayan bir sure için, belki de tamamen ikametgahını kaybetmekte, genellikle ani olarak
verilen kararlarla, hemen her şeyini kaybetmekte, adeta sokak ortasında kalmaktadır.
Mağdur taraf, bu iddiayı çürütmek için yargı makamlarına başvurma hakki son çıkan
yasadaki düzeltme ile verilmiş olsa da yargıçlar böyle bir sorumluluk almak istemedikleri
için bu itirazı dinlenmemekte, böylece yasanın korumaya kalkıştığı aile birliği artik bir
daha geri dönmeksizin çıkmaza girmektedir. Yargıçlar bu kararları tarafları dinlemeksizin
kağıt üzerinden rutin olarak vermekte, sorumluluğu üzerlerinde atmaktadırlar Bunun
sonucunda haksiz kullanıma çok açık olan bu yasa da, çok yakında gerçek anlam ve
önemini kaybedecek, gerçekten şiddet maruz kalan kadını korumak yerine, tam aksine
toplumda kadınlara karsı olumsuz tepkilere yol açabilecek ve yasanın hayatiyeti tehlikeye
girecektir. Bu yasa aile içi kavgalarda kalkan olmak için çıkarılmamıştır. Tarafların
birbirlerine olan kızgınlıklarının devlet eliyle bir tarafın tutulması, diğer tarafın ise
tokatlanması için de çıkarılmamıştır. Bu yasa, Türkiye’de özellikle son yıllarda medyadan
takip ettiğimiz hunharca islenen kadın cinayetlerini önlemek için çıkarılmıştır. Önemli bir
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toplumsal yaradır ve bunun amaç dışı kullanımından toplumumuz ve kadınımız büyük
zarar görecektir.
Yeni bir kanun çıkartıldığında Türk Medeni Kanununun yargıçlara verdiği geniş
takdir yetkisini de nazara alacak olursak, bu konuda yargıçlarımız çok büyük bir görev
düşmektedir. Yasanın doğru olarak anlaşılması, kanun koyucunun iradesinin doğru
değerlendirilmesinin yapılması, hakkin kötüye kullanılmasının önlenmesi için Adalet
Bakanlığının yargıçları bu konularda aydınlatma görevi vardır. Ancak maalesef bu
konuda ve diğer yeni yasal uygulamalarda böyle bir yola çok fazla gidilmemekte, yanlış
uygulamalar, nasılsa üst mahkemelerden döner mantığı ile birçok kişinin yasal
haklarından mağdur edildiğini her alanda görmekteyiz. İçtihadın henüz oluşturulmadığı
yeni kanunlar maalesef birçok kişiyi yersiz olarak mağdur edebilmektedir.

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası Türkiye için çok yeni bir anlayışın
başlangıcı olduğu için, yasaya yönelik olarak uygulamaya ışık tutacak detayları gösteren
yönetmelik büyük bir öneme sahiptir ve bu yönetmelik ise halen ortada yoktur. Devletin
kurumsal olarak bu görevin arkasında olması çok önemlidir. 6284 Sayılı yasa bugünkü
haliyle, eğer aile içi şiddet evlilik birliği içinde ise boşanma davaları kapsamında,
özellikle büyük şehirlerde çok yoğun olarak kullanılmakta ve bazen boşanma davasında
tedbir olarak, bazen de boşanma davası ile hiçbir ilintisi olmaksızın verilmektedir. Ne
yazık ki, gerçekten şiddete maruz kalan büyük bir kadın kitlesi halen böyle bir yasanın
varlığından haberi olmadığı gibi, haberi olsa bile bunu kullanabilecek maddi ve manevi
kuvvete sahip olmadığında, ülkemizdeki şiddet olaylarını halen devam etmekte olduğunu
görmekteyiz. Hal böyle iken ekonomik açıdan rahat, eğitimli, büyük şehir kadınları bu
yasadan faydalanmaya başlamışlar, ancak beraberinde de birçok haksızlıklara yol
açılmasına da neden olmuşlardır.
Yasa devletin sorumlu olduğu koruyucu önlemler ile önleyici tedbirleri açıkça
birbirinden ayırmıştır. Koruyucu tedbirler devletin görevi olarak doğrudan doğruya tahsis
edilebilir. Ancak önleyici tedbirler, şiddet kullanan kişinin haklarını sınırlayıcı nitelikte
olduğu için delil gösterilmeksizin verilmesi anayasal hakların çiğnenmesinden baksa bir
şey değildir. Aciliyet adı altında hiç bir belge aranmaksızın kişilerin en önemli haklarının
çiğnenmesi, evlerinden atılması şiddeti önlemek değil şiddeti akla getirmekten başka bir
şey değildir. Ayrıca devlet koruyucu önlemleri devreye sokmadan, böyle bir uygulamaya
zaten başlayamaz. Mahkemeye, ya da kolluk kuvvetlerine müracaat eden herkese
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ailesinden hoşlanmadığı birini sokağa atma hakki tanıyan bir yasa acaba ne kadar etkili
olacaktır? Dünyanın hiç bir yerinde bu derece suiistimale açık bir yasa yoktur.
Kadını korumaya yönelik olarak çıkarılan bu yasa bir kenarda dursun, kadınlara
yönelik ayrımcılık ve yargı makamlarını ilgilendiren bir başka soruna gecelim: Barolar ile
ilgili yönetmeliğe göre başörtüsü kullanan avukatlar, dava salonuna alınmamaktadırlar.
Bu avukatlar dava salonuna alınmadıkları için ya erkek bir avukat ya da başörtülü
olmayan bir kadın avukat istihdam ederek, avukatlığın en doğal hakki olan savunma
yapamamaktadırlar. Başörtülü avukatlar, davalara girmek için erkek ya da başörtüsü
takmayan avukat hanımları yanlarında çalıştırmakta, böylece maddi olarak diğerlerine
oranla ciddi bir ekonomik haksızlığa da girmektedirler. Üstelik pek çok müvekkil, dava
salonuna giremeyen bir avukata davasını verirken ciddi olarak bu sorunu düşünmekte,
pek çok kereler bu nedenle, hukuki bilgileriyle isim yapmış avukatlar dışında, başörtülü
avukatlara davalarını vermeye çekinmektedirler.

Simdi şöyle bir senaryo düşünelim: Şiddete maruz kalan kadının avukatı
başörtülü ise, müvekkile verilen hakları savunmak için bir erkek veya başörtüsüz bir
kadın avukat gerekecektir. Şiddete maruz kalan kadını koruyan yasalar, onun başörtülü
kadın avukatının savunmasını kabul etmeyecektir.
Son zamanlarda özellikle İstanbul Barosu başörtülü stajyer avukatlara karşı bir
savaş açmıştır. Baro yönetmeliğinde yer alan bir maddeye göre “kirli, düzensiz, kot
pantolon veya başörtüsü takanların” eğitime alınmayacakları kuralından yararlanılarak,
sadece başörtülü stajyerlere tebliğ yoluyla bu madde hatırlatılmış, sadece başörtülü
stajyer avukatları yıldırmak için kullanılmıştır. Bu ülkenin hukuk sistemi kadına karsı
şiddet yasalarını bu kadar geniş tutarak, iyi niyetle kadınları korumaya kalkarken, ayni
ülkenin baroları başörtüsü taktiği gerekçesi ile stajyer avukatları eğitime almamakta, ya
da başörtülü avukatları dava salonuna almayarak, en yasal hak olan çalışma hakkinin
kadınların elinden almakta, kadına karsı şiddet yasasında yer alan “ekonomik şiddet”
sucunu islemektedirler.
Kadına yönelik şiddet sırf kadın olmaktan kaynaklanan şiddeti hem özel hem
kamu alanında önlemeyi içeriyorsa baroların bu yönetmeliklerini nasıl
değerlendirebiliriz? Bu ülkenin yasaları sadece şiddete maruz kalan kadını koruyacak,
ancak bu kadının avukatı eğer başörtülü ise, korunan kadının avukatına karsı böyle bir
ayrımcılığa göz mü yumacaktır? Eğer bu konuda her konuda olduğu gibi laiklik prensibi
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gösterilecek ise, basını örtmeyen bir avukatın da belli bir dini görüsü temsil ettiği
gerekçesi ileri sürülemez mi? Ayrıca avukatlar yargıçlar gibi devleti doğrudan doğruya
temsil etmediklerine göre laiklik ilkesinin burada uygulanması bu açıdan da soru işareti
getirmektedir. Kamudaki hizmet veren, hizmet alan ayrımının da zaten yapay bir ayrım
olduğu bir çok ülkede kabul edilmiş bir kural olup, yine Batıdaki bir çok ülkede böyle bir
yasak söz konusu değildir. Ayrıca % 60 kadının başörtüsü kullandığı, % 99 Müslüman
nüfuslu Türkiye’de halen başörtüsünün kamu hizmeti alanında engel teşkil etmesini
açıklamak çok zordur.
Bugün Türkiye’de her zamankinden daha büyük bir başörtüsü sorunu vardır.
Çünkü son yıllardaki politikalar sonucu üniversite öğrencileri okullarına gidebilmekte, ve
özel sektörde çalışma imkanları sınırlı olsa da bulabilmekteler. Ancak avukatlık,
yargıçlık, noterlik, üniversite öğretim üyeliği, diplomatlık, ve milletvekilliği kapıları
onlara hala kapalıdır. Sosyal stigma ise, her zamankinden daha kuvveti olarak devam
etmekte, belli çevrelerde başörtülülerin çoğaldığı gibi yorumlar yapılmaktadır. Halbuki
istatistiklere bakıldığında, inanılanın aksine Türkiye’de başörtülü kadın sayısının son
yıllarda artmadığı görmekteyiz.

“Türkiye’de artik başörtüsü sorunu kalmadı” diyerek üniversitelerdeki gevşek
uygulamayı göstermek, başörtülü öğrencileri daha ileriki yıllarda hayal kırıklığına
uğratmak, iş yaşamında karsılaştıkları güçlükleri görmezden gelmektir. İşte kadına karsı
şiddet yasası için canla basla çalışan kadın dernekleri ki buna laik kesim dışında bütün
kuruluşlar el birliği vermişlerdir, şimdi neden başörtülü kadınların iş hayatlarına girmeleri
konusunda aynı hassasiyeti göstermemektedirler? Türkiye’de kadına yönelik şiddetin her
türlüsünün tartışıldığı bu toplantının gündeminde Türkiye’ bu bitmeyen örtülü gerçeğini
dile getirmenin, hukuktaki çifte standarda işaret etmenin hepimizin görevi olduğunu
düşünüyorum. Sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.
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