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Çevirmenin Notu: 

 
Kararın orijinal metninde kullanılan “identity parade” tanımlaması, 
Türk Hukuku bakımından seçimlik teşhis olarak adlandırılmaktadır. 
Seçimlik teşhis işlemi, aralarında gözaltına alınan şüphelinin de olduğu 
birden çok kişinin yan yana dizilmesi ve tanıktan failin kim olduğunun 
belirlenmesinin istenmesi şeklinde gerçekleştirilir. 
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Y v. Bulgaristan davasında, 
Başkan,  
Síofra O’Leary,  
Hakimler, 
Ganna Yudkivska, 
André Potocki, 
Yonko Grozev, 
Mārtiņš Mits, 
Lətif Hüseynov, 
Anja Seibert-Fohr,  
ve Bölüm Yazı İşleri Müdürü  Milan Blaško’dan oluşan Daire sıfatıyla  
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (Beşinci Bölüm), 
Bulgaristan Cumhuriyeti aleyhine, 29 Ağustos 2018 tarihinde Bulgar 
vatandaşı Bayan Y (“başvurucu”) tarafından İnsan Haklarının ve Temel 
Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca 
Mahkeme’ye yapılan başvuru; 
başvurunun önceliğini kabul etme kararı; 
başvurucunun adının kamuya açıklanmaması kararı; 
başvurucunun Bulgar Hükümeti’ne (“Hükümet”) tecavüze uğradığı iddiasıyla 
ilgili soruşturmanın etkililiğine ilişkin şikâyeti bildirme ve başvurunun geri 
kalanının kabul edilemez olduğunu beyan etme; ve 
tarafların iddialarını, dikkate alarak, 
28 Ocak 2020 tarihinde yapılan kapalı müzakerelerin ardından, 
Aynı tarihte kabul edilen aşağıdaki kararı vermiştir: 
 
 
GİRİŞ 
 
Bu dava, bir kadının, yetkili makamlar tarafından güvenilir olarak kabul 

edilen “yabancı tecavüzü” iddialarına yönelik bir cezai soruşturmanın, 
Sözleşme’nin 3 ve 8. madde yükümlülüklerini karşılamak için yeterince 
kapsamlı ve etkili olup olmadığı sorusuna ilişkindir. Bilhassa özellik teşkil eden, 
soruşturma ve kovuşturma makamlarının tecavüzü kimin işlediğini belirlemek 
için yeterli çabayı gösterip göstermediği veya vaka kapsamında elde edilen DNA 
delillerinden kaynaklanan belirlenmiş soruşturma basamaklarının takip edilip 
edilmediği konusudur. 

 
OLGULAR  

 
1. Başvurucu 1964 yılında doğmuş ve Haskova’da (Hasköy/Bulgaristan) 

yaşamaktadır. Başvurucu, yasal olarak temsil edilmemiştir.  
2.  Hükümet, Adalet Bakanlığı’na bağlı A. Panova ve V. Hiristova tarafından, 

kendi temsilcileri ile temsil edilmektedir. 
3.  Taraflar tarafından sağlanan ve sunulan yerel mahkeme dosyasındaki 

bulgulardan ortaya çıkan davanın olguları aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
 

I. 10 TEMMUZ 2013’TE İDDİA EDİLEN OLAYLAR 
 
4.  Başvurucuya ve kovuşturma makamlarının esas olarak başvurucunun 

iddialarına dayanan kanılarına göre, başvurucu Sofya seyahatindeyken, 10 
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Temmuz 2013 günü 23:30 sularında, (2 Temmuz 2013'ten bu yana önceki sekiz 
gün boyunca evinde kaldığı arkadaşıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından) 
konaklayacak bir yer aradığı esnada, kısa bir süre bir otobüs durağında sohbet 
ettiği ve yakındaki bir tren istasyonuna gitmeyi kararlaştırdıkları bilinmeyen bir 
erkek tarafından Sofya’nın kenar semtlerinde kötü aydınlatılmış bir alanda 
saldırıya ve tecavüze uğramıştır. Saldırgan, başvurucuyu yere iterek, eliyle 
ağzını kapamış, pantolonu ve iç çamaşırını aşağı çekerek önce parmağı sonra 
penisiyle penetrasyon gerçekleştirmiştir. Daha sonrasında saldırgan 
uzaklaşmıştır. 

5.  11 Temmuz 2013 günü sabah beş sularında, başvurucu polis imdat hattını 
aramış ve iki polis memuru kısa bir süre içerisinde olay yerine gelmiştir. 
 
II. OLAYLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA  

  
A. İlk soruşturma  
 
6.  Olaylara ilişkin soruşturma derhal başlatılmıştır. Polis olay yerinde 

inceleme yapmış; dört doku, başvurucun cep telefonu, fiş, tişört, polo tarzı bir 
bluz ve bir paket antibakteriyel mendil bulunmuştur. Başvurucu ayrıca test 
edilebilmeleri için polislere iç çamaşırını, pantolonunu, bluzunu ve ayakkabısını 
vermiştir.  

7.  Soruşturma, Sofya Emniyeti sekizinci bölge departmanı ve Sofya Bölge 
Savcılığı tarafından yürütülmüştür.  

8. Davaya atanan soruşturmacı, başvurucunun uğradığı yaralanmaların 
kapsamını belirlemek için derhal bir tıbbi inceleme talep etmiştir. Bir adli tıp 
uzmanı başvurucuyu ertesi sabah 03:30’da muayene etmiş ve vajinasında 
tecavüz iddialarıyla tutarlı travmatik yaralanmalar olduğunu ve alt dudağında 
saldırganın ağzını örttüğü iddiasıyla tutarlı bir yaralanma olduğunu tespit 
etmiştir. 

9.  Başvurucu ile sabah 05:00 - 05.55 arasında ve aynı sabah tekrar 10:00 - 
10.40 arasında görüşülmüştür. Başvurucu iddia ettiği saldırgana ilişkin bir eşkal 
vermiştir.  

10. İzleyen dört gün boyunca soruşturmacı (a) iki adli tıp uzmanından, iddia 
edilen tecavüz olayına ilişkin olay yerinden toplanan öğeleri ve başvurucudan 
toplanan (vajinal ve anal bölgelerinden giysi ve sürüntüler) kan, saç veya meni 
izlerini; (b) başka bir adli tıp uzmanından DNA izleri için başvurucunun 
bluzunu, iç çamaşırını ve vajinal bölgesinden alınan sürüntüleri test etmesini; ve 
(c) bir psikiyatrist ve psikologtan, başvurucunun herhangi bir ruhsal bozukluktan 
muzdarip olup olmadığını ve kendisine ne olduğu hakkında güvenilir deliller 
sunup sunamayacağını tespit etmesini istemiştir. 

11. Soruşturmanın dördüncü gününde, polis tarafından 15 Temmuz 2013 
tarihinde, her birinde dört katılımcı bulunan birbirini takip eden iki seçimlik 
teşhis işlemi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların hangi temelde seçildiği tam 
olarak belli değildir, ancak ilk seçimlik teşhis işlemi için seçilen erkeklerden, 
1977’de doğan ve mobilya üreticisi olarak çalışan Bay X’in, olay yerinden 
birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan bir pansiyonda yaşadığı için seçildiği ve 
özelliklerinin başvurucunun saldırgan tanımıyla eşleştiği anlaşılmaktadır; polis 
Bay X’i, halihazırda, 11 Temmuz 2013’te bu temelde yakalamıştır. Başvurucu 
ona saldıranın Bay X olduğunu tespit etmiş ve saldırganı yüz hatlarından, 
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boyundan ve yapısından tanıdığını eklemiştir. Bay X, başvurucuya yapılan 
saldırı sırasında evde olduğunu ileri sürerek, saldırgan olduğunu reddetmiştir. 

12. Soruşturmanın başlamasından dokuz gün sonra, 20 Temmuz 2013’te 
psikiyatrik ve psikolojik rapor, başvurucunun, bir akıl hastalığından veya 
zihinsel engellilikten muzdarip olmamasına rağmen, kendisine ne olduğu 
hakkında güvenilir deliller veremeyeceğini saptamıştır.  Başvurucunun, 
“şikâyetçi” bir kişiliğe sahip olduğu, intikam arzusunu yerine getirmek için 
şüpheliler bile belli olmadan hızlı bir şekilde tespit etme eğiliminde olduğu ve 
görme yeteneğinin zayıf olduğu belirtilmiştir.   

13. 29 Temmuz 2013’te, soruşturmanın başlamasından iki buçuk hafta sonra, 
adli tıp raporu, başvurucunun iç çamaşırının ve vajinal bölgesinden alınan 
sürüntünün insan kanı ve meni izleri taşıdığını saptamıştır. Başvurucunun 
bluzunda da kan izleri bulunmaktadır, ancak bir insana ait olup olmadığı 
belirlenememiştir. 

14. Ertesi gün, 30 Temmuz 2013’te, soruşturmacı davayla ilgili altı adet cep 
telefonu numarasından yapılan aramalar hakkında bilgi alabilmek için birkaç cep 
telefonu operatörüne başvurmuştur. Operatörler 5 Ağustos 2013’te, bir haftadan 
daha kısa bir süre içerisinde bilgi vermişlerdir. Başvurucunun iddiasına göre, 
saldırgan kendisine saldırmadan kısa bir süre önce cep telefonuyla konuşmuştur, 
bu sebeple bu araştırmanın gerekli olduğu anlaşılmaktadır.  

15. Başvurucunun cep telefonunda herhangi bir parmak izi bulunamamış ve 
mahkeme kararı uyarınca Ekim 2013’te kendisine geri verilmiştir. 

16. DNA raporu, 14 Aralık 2013’te soruşturmanın başlamasından yaklaşık 
beş ay sonra hazır hale gelmiştir. Başvurucunun bluzunda tespit edilebilir bir 
DNA izi bulanamamış ve vajinal bölgesindeki sürüntü üzerinde sadece kendi 
DNA’sına ait izler bulunmuştur. Buna karşın, başvurucunun iç çamaşırında, 
profili ulusal polis DNA veri tabanında yer alan Bay Z’nin DNA izleri 
bulunmuştur. Bay Z 1975’te doğmuş ve belirtilmemiş bir suç nedeniyle daha 
önce mahkûm edilmiştir. Bay X’in DNA’sına ait hiçbir iz bulunamamıştır (11 
Temmuz 2013’te polis merkezine götürüldüğünde DNA örneği için alınan 
sürüntü incelenmiştir). 

17. Bu sırada, 5 Kasım 2013’te soruşturmacı, bir hastaneden, başvurucunun 
görme kalitesini tespit edebilmek için 2005 yılında geçirdiği katarakt ameliyatı 
hakkında bilgi vermesini istemiştir. 13 Ocak 2014’te hastane, başvurucunun 
operasyonuyla ilgili tüm tıbbi belgeleri sağlamıştır. 

18. 22 Ocak 2014’te soruşturmacı, ilgili makamlardan Bay Z’nin nerede 
olduğunu tespit etmelerini istemiştir. Bay Z, 11 Mart 2014’te bulunmuş ve 
sorgulanmıştır. Bir inşaat işçisi olduğunu, on bir yıl önce boşandığını, düzenli 
bir ilişkisi olmadığını ve işi nedeniyle kadınlarla ilişki kurmak için yeterli boş 
zamanı olmadığını söylemiştir. İddia edilen saldırı sırasında, başvurucuyla hiçbir 
cinsel teması olmadığını ve onu tanımadığını söylemiştir. İlgili zamanda, 
başvurucunun saldırıya uğradığı yerden yaklaşık üç kilometre uzakta bir 
mahallede, bir Çin restoranının üst katında yaşadığını, yaklaşık 22:00 veya 
23:00’da çalışmasını bitirdiğini, bisikletle eve gittiğini ve iddia edilen saldırının 
gerçekleştiği yerde olduğunu hatırlamadığını eklemiştir. Ayrıca o dönemde 
kullandığı cep telefonu numarasını ibraz etmiştir. 

19. Görülmektedir ki, bu süreçte soruşturmacı ayrıca, Bay X’in yaşadığı 
pansiyonun bekçisiyle ve başvurucunun olaydan önce evinde kaldığı arkadaşı ile 
görüşmüştür. 
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20. Şubat 2014’te başvurucu, diğer hususların yanı sıra, soruşturmada 
gecikmeler olmasına dayanarak davanın başka bir savcıya atanmasını talep 
etmiştir. Mart 2014’te Sofya Şehir Savcılığı, bugüne kadar yersiz bir gecikme 
yaşanmadığını söyleyerek başvurucunun talebini reddetmiştir. Başvurucu bu ret 
kararına karşı itiraz etmiş ancak Nisan ve Ağustos 2014’te sırasıyla Sofya Şehir 
Savcılığı Temyiz Ofisi ve Sofya Yüksek Savcılık Temyiz Ofisi başvurucunun 
talebinin reddini onamıştır. 

21. Mart 2014’te başvurucu, savcıdan soruşturmacının değiştirilmesini talep 
etmiştir. 10 Nisan 2014’te savcı talebi reddetmiştir. 

22. 9 Haziran 2014’te savcı, Bay Z’nin de dahil olduğu yeni bir seçimlik 
teşhis işlemi amacıyla soruşturmacı görevlendirmiştir. Bay Z ve başvurucu 
arasında yüzleştirme gerçekleştirilerek, her iki tarafa da sorular yöneltmesini- 
özellikle birbirlerini nasıl tanıdıkları, ilişkilerinin doğasının ne olduğu, cinsel 
ilişkiye girip girmedikleri hakkında- ve başvurucunun görme yeteneğine dair 
tıbbi bir rapor edinmesini talep etmiştir. Görülmektedir ki, geçmişte hem Bay Z 
hem de başvurucu celplere uymamışlardır; bu durum savcıyı, gerekirse işleme 
katılmaya zorlanacaklarını ve para cezasına çarptırılacaklarını bildirmeye 
yönlendirmiştir. Görülmektedir ki, başvurucunun kendisine gönderilen 
mahkeme celbine uymayı reddetmesi ve Bay Z’nin daha önce ibraz ettiği adreste 
bulunmaması sebebiyle soruşturmacı bu talimatları yerine getirememiştir.  

23. 18 Mart 2015’te soruşturmacı, başvurucunun yaşadığı Haskova şehri 
polisine ilettiği bir talep ile, başvurucunun iddia edilen saldırganı fotoğraflardan 
tespit etmeye çalışmasını istemiştir. Soruşturmacı, 4 Mayıs 2015 tarihinde 
talebini yinelemiş ve Haskova polisinden, saldırganı doğru bir şekilde tespit 
etme yeteneğine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla başvurucunun 
görme yeteneği hakkında tıbbi bir rapor edinmesini istemiştir. 

24. Aynı gün soruşturmacı Haskova’da bulunan bir psikiyatri kliniğine 
başvurucun burada tedavi görüp görmediğini sormuştur. 19 Mayıs 2015’te 
klinik, başvurucunun 10 Mart 2015’te kabul edildiğini ve 27 Nisan 2015’e kadar 
sanrısal bir bozukluk teşhisi konarak kırk sekiz gün boyunca gönüllü olarak 
yatarak tedavi gördüğünü doğrulamıştır. Başvurucu daha önceki iki sene 
boyunca da bir psikiyatrist tarafından görülmüştür. 

25. 5 Haziran 2015’te Haskova’daki bir polis memuru, soruşturmacı adına 
başvurucuyla görüşme yapmıştır. Başvurucu, kendisine saldıran kişiyi 
tanıyabileceğini söylemektedir. Saldırıdan önce saldırganla aynı otobüste 
bulunmuş, hemen arkasındaki bir koltukta oturmuş ve otobüsten inerken 
saldırganın yüzünü görmüştür. Saldırgan yaklaşık bir metre yetmiş beş 
santimetre boyunda, orta yapılı, kısa saçlıdır. Yaklaşık 35 yaşlarında 
gözükmektedir. Saldırgan işçi kıyafetleri giymektedir ama başvurucu 
kıyafetlerinin kirli ya da temiz olup olmadığını hatırlayamamaktadır. Başvurucu 
saldırganın ne ten ne de saç rengini tam olarak saptamayı başaramamıştır. 
Başvurucu hem dikkat etmemiş olması hem de karanlık olması sebebiyle 
saldırganın burnunu, gözlerini ve ağzını tarif edememiştir. 

26. Görüşmeden hemen sonra polis memuru, başvurucuya fotoğraflar sunmuş 
ve dört erkekten birini- içlerinde Bay Z’nin de fotoğrafı bulunmaktadır- 
saldırgan olarak tespit edip edemeyeceğini sormuştur. Başvurucu fotoğraflardaki 
hiçbir erkeğin ona saldıran kişiye benzemediğini söylemiştir. 

27.  Hemen sonrasında polis memuru başvurucuyla görüşmüştür. Albümde 
yer alan erkeklerin hiçbirinin saldırganı olmadığını, Temmuz 2013’te seçimlik 
teşhis işleminde saldırganı tanıdığını ve saldırganı canlı olarak görürse onu 
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kesinlikle tanıyacağını söylemiştir. Başvurucu görme yeteneğinin tıbbi uzmanlar 
tarafından test edilmesini reddetmiştir. Başvurucu özellikle yorgun ve stresli 
olduğu zamanlar bakımından, görme problemlerinden muzdarip olduğunu ikrar 
etmiş ancak saldırganı tespit etmesini engelleyecek kadar ciddi görme 
problemleri olmadığı konusunda ısrar etmiştir. 

28. 3 Ağustos 2015’te soruşturmacı, bir tıp uzmanından, belge delillerini 
temel alarak, başvurucun herhangi bir görme probleminden muzdarip olup 
olmadığını, bunların saldırganın yüzünü ve diğer özelliklerini ortaya çıkarmasını 
engelleyecek nitelikte olup olmadığını belirtmesini istemiştir. Uzman üç gün 
sonra, 6 Ağustos 2015’te açıkladığı raporunda, başvurucun her iki gözünde 
katarakt olmasına rağmen, 2005’te bu durumun cerrahi olarak ortadan 
kaldırıldığını söylemiştir. O zamandan beri herhangi bir görme problemi 
yaşadığını ya da özellikle tipik bir tecavüz sırasında bir saldırganın yüzüne ne 
kadar yakın olacağı düşünüldüğünde saldırganın yüz özelliklerini ortaya 
koyamayacağını öne sürecek hiçbir şey bulunmamaktadır. 

29. 23 Eylül 2015’te savcı, soruşturmacıya, başvurucunun iç çamaşırı 
üzerinde bulunan DNA’nın bulaştığı yaklaşık tarihin, mümkünse, 
saptanabilmesi için bilirkişi görüşü edinmesi talimatını vermiştir. Soruşturmacı, 
bir uzmandan bu işlemin yapılıp yapılamayacağını belirtmesini istemiştir. 9 
Aralık 2015’te açıkladığı raporunda bilirkişi, biyolojik materyalin bir öğeye ne 
zaman bulaştığını belirlemek için kullanılabilecek bilimsel bir yöntem 
olmadığını söylemiştir.  

30. 9 Şubat 2016’da dava dosyasındaki mevcut durum, Haskova polisi 
tarafından başvurucuya sunulmuştur. Bu, başvurucunun daha önce birkaç kez 
mevcut durum hakkında görüş belirtmek için Sofya’ya gitmeyi reddetmesi 
nedeniyle yapılmış gibi gözükmektedir. Başvurucu, bilirkişi beyanlarına karşı 
çıkmış ve Bay X’in suçlanması konusunda ısrarcı olmuştur. 

31. Şubat veya Mart 2016’da bilinmeyen bir tarihte, dava dosyasındaki 
bulgular, daha önceki bilinmeyen bir tarihte başvurucuyu psikolojik 
savunmasızlığı nedeniyle temsil etmek üzere soruşturma makamları tarafından 
atanan bir avukata sunulmuştur. Görülmektedir ki, avukat herhangi bir itiraz öne 
sürmemiş veya talepte bulunmamıştır; başvurucuyla iletişime geçip geçmediği 
hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 

 
B. İlk soruşturmanın askıya alınması 
 
32. 11 Mart 2016’da soruşturmacı, soruşturmanın durdurulmasını tavsiye 

ederek, o güne kadar atılan tüm adımlara rağmen, bir suçun işlendiğine dair 
yeterli şüphenin oluşmasının mümkün olmadığını söylemiştir.  

 
33. 23 Mart 2016’da Sofya Bölge Savcılığı’nın davadan sorumlu savcısı, 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 244 § 1 (2) maddesi uyarınca soruşturmanın 
askıya alınmasına karar vermiştir (bkz. aşağıdaki 60. paragraf). Başvurucunun 
tecavüz iddialarının, tıbbi delillerle - tıbbi rapor vajinasında ve alt dudağında 
çürükler olduğunu doğrulamıştır - tutarlı olduğunu ve saldırının nasıl 
gerçekleştiğine dair ifadelerinin yeterince ayrıntılı ve güvenilir olduğunu 
belirtmiştir. 

34. Bununla birlikte, soruşturmadaki çabalara rağmen, saldırganın kimliği 
hakkında güvenilir bir sonuca varmak mümkün değildir. Özellikle, 
başvurucunun Bay X ile ilgili iddiaları güvenilir değildir. Başvurucunun 
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saldırganın özelliklerine dair görüşmeler sırasındaki ve seçimlik teşhis 
işleminden hemen önceki açıklamaları muğlak ve istikrarsızdır. Başvurucu da 
saldırganın yüzünü düzgünce görmesinin mümkün olmadığını söylemiş ve 
seçimlik teşhis işlemi esnasında saldırganı kendisine özgü özelliklerinden tespit 
etmekte başarısız olmuştur. Psikolojik ve psikiyatrik rapor, başvurucunun 
“şikâyetçi” bir kişiliğe sahip olması, şüpheli bile belli olmadan hızlı bir şekilde 
tespit etme eğiliminde olması nedeniyle sadece suçlayacak bir kişi aradığını 
söylemektedir. 

35. Bay X mutlak suretle saldırgan olduğunu reddetmiş; başvurucuya karşı 
gerçekleşen saldırı esnasında bir oda kiraladığı pansiyonda olduğunu 
belirtmiştir. Suç mahallinden başka yerde olduğu iddiası, 17:00’den, 10 Temmuz 
2013 sabah 08:00’e kadar görev yapan pansiyon bekçisi tarafından 
doğrulanmıştır. Pansiyon bekçisi, 10 Temmuz 2013 günü 22-22.30 sularında - 
saldırıdan bir saat önce - Bay X’in pansiyona giriş yaptığını ve kesin olarak 
oradan ayrılmadığına dair tanıklık etmiştir. Ayrıca, pansiyon bekçisi görev 
yaptığı kapının mümkün olan tek çıkış yolu olduğunu ve vardiyası sırasında 
herhangi bir zaman diliminde uyuyakalmadığını söylemiştir. Bekçinin Bay X ile 
hiçbir bağlantısı yoktur ve bu nedenle tanıklığından şüphe etmek için bir neden 
de bulunmamaktadır. 

36. Bay X’i tecavüzün gerçekleştiği olay yeriyle bağdaştıran, parmak izi ya 
da DNA gibi herhangi bir fiziksel delil veya cep telefonunun o civarda 
kullanıldığını (başvurucuya göre, saldırıya uğramadan kısa bir süre önce 
saldırgan cep telefonuyla konuşmaktadır) gösteren iletişim verileri 
bulunmamaktadır. Bu nedenle saldırgan olduğunu varsaymak için hiçbir temel 
bulunmamaktadır. 

37. Başvurucunun iç çamaşırından elde edilen DNA izleri başka bir kişiye 
aittir; Bay Z. Ancak başvurucu onu saldırgan olarak teşhis etmemiştir. Bay Z de 
bunu reddetmiştir ve uzmanlar, DNA’sının başvurucunun iç çamaşırına bulaştığı 
zamanı belirleyememiş ve bunun saldırı sırasında gerçekleştiğini de kesin olarak 
doğrulayamamıştır. Saldırgan olabileceğini gösteren başkaca bir delil 
bulunmamaktadır. Tek başına DNA delili böyle bir sonuca ulaşmak için yeterli 
değildir. 

38. Başvurucunun bir kısmına itiraz ettiği bilirkişi beyanlarından şüphe etmek 
için bir sebep bulunmamaktadır. Tüm bilirkişiler kendi alanlarında uzman olarak 
kabul edilmiş ve görevlerini gereken özenle yerine getirmişlerdir. 

39. Bu durumda, mevcut deliller herhangi birini suçlamak için yeterli 
değildir. Bu nedenle soruşturmayı askıya almak ve polise saldırganı teşhis etme 
çabalarına devam etmesi talimatını vermek yerinde bulunmuştur. 

 
C. İlk soruşturmanın askıya alınmasının reddi 
 
40. Başvurucu, soruşturmanın askıya alınması kararının adli incelemeden 

geçirilmesini talep etmiştir. Başvurucu, uzman kanıtların güvenilirliğine, 
soruşturma ile kovuşturma makamlarının işlemleri yürütmesine ve kanıtları 
değerlendirmesine itiraz etmiş, davadan sorumlu savcının görevlerini yerine 
getirmede başarısız olduğunu ileri sürmüştür. 

41.  Sofya Bölge Mahkemesi, 4 Mayıs 2016 tarihli ve kanun yolu kapalı olan 
bir kararda soruşturmanın askıya alınmasını reddetmiştir. Soruşturma 
makamlarının önemli sayıda adım atmasına rağmen, gerçekleri açığa çıkarmak 
için mümkün olan her şeyi yapmadıklarını belirtmiştir. Özellikle, soruşturma 
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makamları olay yerine ilk gelen polis memurlarıyla görüşmemişlerdir. 
Soruşturma makamlarının olay yerine ilk gelen polislerle görüşmesi ve onlardan 
herhangi bir eşzamanlı bilgi elde etmeleri gerekmekteydi. Ayrıca, Bay X’e göre 
tecavüzün gerçekleştiği gece onunla birlikte olan Bay X’in partneri ve Bay X ile 
aynı pansiyonda yaşayan bir arkadaşı olan iki tanıkla görüşmeleri 
gerekmekteydi. 

 
D. Yeniden başlatılan soruşturma  
 
42. 10 Mayıs 2016’da, Sofya Bölge Savcılığı savcısı, Sofya Bölge 

Mahkemesi’nin kararında belirtilen adımları yerine getirmek için talimatları 
içeren dosyayı soruşturmacıya geri göndermiştir. 7 Haziran 2016 tarihinde 
başvurucudan, daha önce, Bay X’i de içeren bir araç hırsızlığı iddiası ile ilgili 
seçimlik teşhis işlemine, teşhis eden olarak katıldığına dair bir mektup aldıktan 
sonra, savcı talimatlarına eklemeler yapmıştır. 15 Temmuz 2013’te yapılan 
seçimlik teşhis işleminin sonuçlarını büyük olasılıkla lekeleyeceği için, 
soruşturmacıdan böyle bir tespit işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini 
kontrol etmesini istemiştir. 

43. 11 Ağustos ve 19 Aralık 2016’da soruşturmacı, Bay X’in beyanına göre, 
tecavüzün gerçekleştiği akşam onunla birlikte olan iki tanıkla, Bay X’in partneri 
ve aynı pansiyonda yaşayan arkadaşı ile, görüşme yapmıştır. Her ikisi de 
tecavüzün gerçekleştiği akşam 22:00 sularında eve varmış ve takip eden sabaha 
kadar evden ayrılmamışlardır.  

44. Soruşturmacı 21 Ekim 2016’da Bay X’i tekrar sorgulamıştır. Daha önceki 
ifadelerine tamamen sadık kaldığını söylemiş ve başka seçimlik teşhis 
işlemlerinde  yer aldığını reddetmiştir. 

45. 15 Kasım 2016 ve 7 Şubat 2017’de soruşturmacı, olay yerine ilk intikal 
eden kişilerden biri ile ve 11 Temmuz 2013’ün erken saatlerinde karakola 
geldikten kısa bir süre sonra başvurucuyla konuşan başka bir memurla görüşme 
gerçekleşmiştir. Karakoldaki polis memuru olayı çok iyi hatırlayamamıştır. Olay 
yerine ilk intikal eden kişi, kendisi ve meslektaşının olay yerinden çok da uzak 
olmayan pansiyona gittiklerini söylemiştir. Oradaki bekçi, başvurucunun 
saldırganla ilgili açıklamasına uyan Bay X’in 10 Temmuz 2013’te yaklaşık 
11.30’da eve geldiğini söylemiştir. 30 Ağustos 2017’de görüşme yaparken, polis 
memurunun meslektaşı bu olayları hatırlamadığını söylemiştir. Bu durum, 
soruşturmacının ilk polis memurunu tekrar sorgulamasına sebep olmuş ve 10 
Kasım 2017’de gerçekleşen ikinci görüşmede memur, ilk görüşmesinde 
kendisini doğru bir şekilde ifade etmediğini ve aslında Bay X ve arkadaşının eve 
ne zaman geldiğini tam olarak öğrenemediğini söylemiştir. Sadece bekçi konu 
hakkında daha fazla şey söyleyebilecek konumdadır. 

46.  Bu sırada, 12 Ekim 2017’de soruşturmacı Bay X’i tekrar sorgulamıştır. 
Bay X, söz konusu akşam, iddia edilen tecavüz olayından daha erken eve gittiği 
ve o gece tekrar pansiyondan ayrılmadığı konusunda ısrarcı olmuştur. Bu 
durumun partneri, arkadaşı ve pansiyonun bekçisi tarafından teyit 
edilebileceğini yinelemiştir. 

47. 17 Mayıs 2017’de dava dosyasındaki mevcut durum, Haskova polisi 
tarafından başvurucuya sunulmuştur. Başvurucu, hala saldırganın Bay X 
olduğunu iddia etmesine rağmen, Bay Z’nin de katılımını içeren başka seçimlik 
teşhis işlemi ve yeni DNA testleri talep etmiştir. 7 Ağustos 2017’de savcı, olay 
yerinden toplanan tüm öğelerin DNA analizi için sunulduğunu ve başvurucuya 
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Bay Z’nin bir fotoğrafının gösterilmesi sebebiyle tekrar eden bir seçimlik teşhis 
işleminin gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğunu söyleyerek taleplerini 
reddetmiştir. 

48. 2 Nisan 2018’de dava dosyasındaki mevcut durum yine Haskova polisi 
tarafından başvurucuya sunulmuştur. Başvurucu, Bay X’in aleyhinde dava 
açılmasını talep etmiş ve Bay Z’nin davayla hiçbir ilgisi olmadığını yinelemiştir. 
24 Nisan 2018’de savcı, başvurucunun Bay X ile ilgili talebini reddetmiş ve 
soruşturmayı sonlandıracağı zaman herhangi birine karşı suçlamada bulunup 
bulunamayacağına karar vereceğini söylemiştir. 

49. Aynı gün savcı, soruşturmacıya dava üzerinde çalışan dört polis 
memuruyla görüşme yapmasını ve hala mevcut ise tutanakları almasını talep 
etmiştir. Ayrıca soruşturmacıdan başvurucu ve Bay X’in dahil olduğu daha 
önceki bir seçimlik teşhis işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol 
etmesini istemiştir. 

50. Soruşturmacı, sırasıyla 21 Mayıs, 8 Haziran ve 3 Temmuz 2018’te bu 
memurlardan üçü ile görüşmeler yapmıştır. Hiçbiri söz konusu olayları 
hatırlayamamıştır. Dördüncü memur, Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındığı 
için görüşme gerçekleştirilememiştir. 

51. 26 Haziran 2018’de soruşturmacı Bay X ile tekrar görüşmüştür. 15 
Temmuz 2013’te gerçekleştirilenden başka bir seçimlik teşhis işlemine 
katıldığını hatırlamadığını söylemiştir. 23 Temmuz 2018’de görüşme yapılırken, 
Bay X’in arkadaşı ve komşusu da, Bay X’in başka bir seçimlik teşhis işlemine 
katıldığına dair hiçbir bilgileri olmadığını söylemişlerdir. Polis karakolu 
kayıtlarına göre de böyle bir seçimlik teşhis işlemi bulunmamaktadır. 

52. 24 Ağustos 2018’de dava dosyasındaki mevcut durum, Haskova polisi 
tarafından başvurucuya sunulmuştur. Başvurucu, Bay X’in suçlanması talebini 
yinelemiştir. 4 Eylül 2018’de savcı, soruşturmayı sonlandırdığı zaman davaya 
nasıl devam edeceğine karar vereceğini söyleyerek bu talebi reddetmiştir. 

53. 17 Ekim 2018 tarihinde dava dosyasındaki mevcut durum, dava 
kapsamındaki başvurucunun vekiline sunulmuştur. Başvurucunun vekili, 
herhangi bir itirazda veya istekte bulunmamıştır. 

 
E. Devam eden soruşturmanın hızı hakkında şikâyet 
 
54. Haziran 2018’de başvurucu, soruşturmadaki gecikmeler hakkında Sofya 

Şehir Savcılığı’na şikâyette bulunmuştur. Sofya Şehir Savcılığı, Sofya Bölge 
Savcılığı’ndan yargılamanın seyri hakkında bilgi edinmiş ve Temmuz 2018’de 
başvurucunun şikâyetini reddetmiştir.  Özellikle davanın karmaşıklığı göz önüne 
alındığında, soruşturmanın gereksiz yere uzatılmadığı tespit edilmiştir. 
Başvurucu Sofya Temyiz Savcılığı’na başvurmuştur. Eylül 2018’de Sofya 
Temyiz Savcılığı, Sofya Şehir Savcılığı’nın kararını konuyla ilgilenmeye yetkili 
olmadığı temelinde bozmuştur ve Yüksek Yargı Konseyi’ne bağlı Müfettişliğe 
sevk etmiştir. Ekim 2018’de yayınlanan bir raporda, denetim makamı, işlemlerin 
süresi veya yürütülmesi ile ilgili herhangi bir sorun bulamamıştır. 

 
 

F. Devam eden soruşturmanın askıya alınması 
 
55. 17 Ekim 2018 tarihinde, soruşturmacı, soruşturmanın yeniden 

başlamasından sonra atılan tüm ilave adımlara rağmen, bir suçun işlendiğine dair 
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yeterli şüphenin bulunmadığını söyleyerek soruşturma makamlarının 
soruşturmaya durdurmasını tavsiye etmiştir. 

56. 6 Kasım 2018’de Sofya Bölge Savcılığı soruşturmayı durdurmak yerine 
tekrar askıya almaya karar vermiştir. Sofya Bölge Mahkemesi’nin askıya almayı 
bozduğu ilk kararındaki talimatlar amaçsız olmasına rağmen, soruşturmacının 
tüm bu talimatları izlediğini belirtmiştir. Çünkü talimatlara uyulması, iddia 
edilen tecavüzcünün tespit edilmesine yol açmamış ve bu talimatlar, bu tür 
kovuşturmalarda mahkemenin sahip olduğu yargı yetkisini de muhtemelen 
aşmıştır. Tahmin edilebileceği gibi, yine de, soruşturmacı tarafından atılan yeni 
adımların hiçbiri, iddia edilen tecavüzcünün kimliği hakkında yeni ipuçlarına yol 
açmamıştır. Aslında, Bay X’in partnerinin, arkadaşının ve dava üzerinde çalışan 
polis memurlarının ifadeleri de dahil olmak üzere mevcut kanıtlar, Bay X’in suç 
ile ilişiği olduğunu göstermemiş ve hatta suçun işlendiği sırada başka yerde 
olduğunu doğrulamıştır. Soruşturmayı askıya alma konusunda önceki kararda 
verilenlerle aynı nedenlerle (bkz. yukarıdaki 37. paragraf) Bay Z’nin suçla ilişiği 
olduğunu göstermek veya başka bir kimseye suçlamada bulunmak için hala 
yeterli kanıt bulunmamaktaydı. Dolayısıyla, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 244 
§ 1 (2) maddesi (bkz. aşağıdaki 60. paragraf) uyarınca soruşturmanın askıya 
alınması ve polise saldırganı tespit etme çabalarını sürdürmesi talimatı verilmesi 
yine de yerinde olmuştur. 

 
G. Devam eden soruşturmanın askıya alınmasına ilişkin adli inceleme 
 
57. Başvurucu, devam eden soruşturmanın askıya alınmasına ilişkin adli 

inceleme talep etmiştir. Soruşturmada aşırı gecikmeler olduğunu iddia ederek, 
soruşturma ve kovuşturma makamlarının soruşturmayı yürütme ve delilleri 
değerlendirme biçimine yeniden itiraz etmiştir.  

58.  Sofya Bölge Adliye Mahkemesi, 11 Şubat 2019 tarihli, kanun yolu kapalı 
olan bir kararla, devam eden soruşturmanın askıya alınmasını onamıştır. Sofya 
Bölge Adliye Mahkemesi, soruşturmacının, askıya alma işlemini ilk kez iptal 
eden yargıç tarafından verilen tüm talimatlara uyduğunu tespit etmiştir. Mevcut 
kanıtlar, Bay X’in iddia edilen saldırgan olduğu olasılığını hala dışlamaktadır ve 
saldırganın kim olabileceğini gösteren hiçbir kanıt ortaya çıkmamıştır. 

 
İLGİLİ İÇ HUKUK 
 
59. Bulgaristan’da tecavüzle ilgili Asli Ceza Kanunu, M.C. v. Bulgaristan 

kararında (No. 39272/98, §§ 74-86, İHAM 2003-XII) ayrıntılı olarak 
belirlenmiştir.  

60. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 244 § 1 (2) maddesi, iddia edilen failin 
kimliği tespit edilmemişse soruşturma makamlarının soruşturmayı askıya 
almasını öngörmektedir. Bu karar, iddia edilen suçun, diğerlerinin yanı sıra, 
mağdurunun talebi üzerine adli incelemeye uygundur. İlgili ilk derece 
mahkemesi, kağıt üzerindeki talebi incelemelidir ve bu karara karşı kanun yolu 
kapalıdır. (Madde 244 § 5). 

61. Aynı Kanunun 245 § 1. maddesi, soruşturma makamlarının iddia edilen 
failin kimliğinin tespit edilememesi nedeniyle soruşturmayı askıya alması 
durumunda, icabında bu konudaki soruşturmalara devam edebilmeleri için dava 
bulgularını polise, Ulusal Güvenlik Kurumu’na veya gümrük makamlarına 
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göndermeleri gerekmektedir. Soruşturmanın yapılmasını engelleyen mani 
ortadan kalkarsa ve kalktığında, işlemlere devam edilmelidir (Madde 245 § 2). 

 
HUKUKİ DEĞERLENDİRME 
 
I. SÖZLEŞME’NİN 3 VE 6. MADDELERİNİN İHLAL 

EDİLDİĞİ İDDİASI 
 

62. Başvurucu, Sözleşme’nin herhangi bir maddesini veya Protokollerini 
belirtmeden, tecavüz iddialarına ilişkin soruşturmanın etkisiz olduğundan 
şikâyetçi olmuştur. 

63. Mahkeme, tecavüz ve ağır cinsel saldırıların Sözleşme’nin 3. maddesi 
kapsamına giren muameleye eşdeğer olduğu kanaatindedir. (bkz. Aydın v. 
Türkiye, 25 Eylül 1997, § 83, Yargılama ve Karar Raporları 1997-VI ve 
tutukluların Devlet yetkilileri tarafından tecavüzüne ilişkin Maslova ve 
Nalbandov v. Rusya, No. 839/02, § 85, 24 Ocak 2008 ve özel kişiler tarafından 
tecavüz veya ağır cinsel saldırı ile ilgili M.C. v. Bulgaristan, No. 39272/98, §§ 
149 ve 151, İHAM 2003-XII; P.M. v. Bulgaristan, No. 49669/07, § 63, 24 Ocak 
2012; D.J. v. Hırvatistan, No. 42418/10, § 83, 24 Temmuz 2012; M.N. v. 
Bulgaristan, No. 3832/06, § 34, 27 Kasım. 2012; W. v. Slovenya, No. 24125/06, 
§ 63, 23 Ocak 2014; M.A. v. Slovenya, No. 3400/07, § 46, 15 Ocak 2015; N.D. 
v. Slovenya, No. 16605/09, § 56, 15 Ocak 2015; S.Z. v. Bulgaristan, 
no.29263/12, § 41, 3 Mart 2015; I.P. v. Moldova Cumhuriyeti, No. 33708/12, § 
32, 28 Nisan 2015; Y. v. Slovenya, No. 41107/10, § 95, İHAM 2015 (ekleri); 
S.M. v. Rusya, No. 75863/11, § 67, 22 Ekim 2015; I.C. v. Romanya, No. 
36934/08, § 52, 24 Mayıs 2016; ve B.V. v. Belçika, No. 61030/08, § 55, 2 Mayıs 
2017). 

64. Tecavüz ve ağır cinsel saldırı tipik olarak “özel hayatın” temel değerlerini 
ve esaslı yanlarını kapsadığından, Mahkeme ayrıca Sözleşme’nin 8. maddesi 
uyarınca tecavüz vakalarını soruşturma yönündeki pozitif yükümlülükle ilgili 
davaları da incelemiştir (bkz. M.C. v. Bulgaristan, §§ 150 ve 152-53; D.J. v. 
Hırvatistan, § 84; ve M.N. v. Bulgaristan, § 34, hepsi yukarıda belirtilmiştir). 

65. Yukarıdaki içtihadı göz önüne alındığında, Mahkeme, başvurucunun 
saldırı ve tecavüz iddialarına yönelik soruşturmanın etkinliğine ilişkin şikâyetin, 
Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri kapsamında birlikte incelenebileceğini tespit 
etmiştir. Bu hükümlerin ilgili kısımları aşağıdaki gibidir: 

 
Madde 3 (İşkence yasağı) 

 
“Hiç kimse, işkenceye ya da insanlık dışı yahut aşağılayıcı muamele ya da 

cezaya tabi tutulmayacaktır.” 
 

Madde 8 (Özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkı) 
 
“1.Herkes, özel yaşamına ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine 

saygı gösterilmesi hakkına sahiptir…” 
 
A. Kabul Edilebilirlik 
 

1. Şikâyetin erken olduğu itirazı 
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(a) Tarafların iddiaları 

 
66. Hükümet, şikâyetin erken olduğunu, çünkü soruşturmanın tamamen 

durdurulmak yerine askıya alındığını ileri sürmüştür. 
67. Başvurucu bu konu hakkında yorum yapmamıştır. 
 

(b) Mahkeme’nin değerlendirmesi 
 

68. Başvurucu 29 Ağustos 2018 tarihinde başvuruda bulunduğunda 
soruşturma devam etmekteydi, ilk askıya alma kararı Sofya Bölge Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir. (bkz. yukarıdaki 33, 41 ve 50-52. paragraflar). Ancak 
iki aydan biraz uzun bir süre sonra, 6 Kasım 2018’de soruşturma, savcılık 
makamları tarafından tekrar askıya alınmıştır ve ikinci askıya alma kararı 11 
Şubat 2019’da Sofya Bölge Mahkemesi tarafından onanmıştır (bkz. yukarıdaki 
56 ve 58. paragraflar). Mahkeme, bir şikâyeti incelerken, başvurunun 
yapılmasından sonra ortaya çıkan, ancak doğrudan başvurunun kapsamı ile ilgili 
olan olguları - mevcut davadaki ikinci askıya alma kararı gibi - dikkate 
alabileceğini istikrarlı bir şekilde kabul etmiştir (bkz. Stögmüller v. Avusturya, 
10 Kasım 1969, sayfa 41, § 7, Seri A No. 9; Matznetter v. Avusturya, 10 Kasım 
1969, sayfa 31-32, § 5, Seri A No. 10; ve, daha yakın zamanda, Merabishvili v. 
Gürcistan [BD], No. 72508/13, § 250 son bölüm, 28 Kasım 2017). Askıya alma 
işlemi resmi olarak soruşturmayı durdurmamaktadır ve polis askıya alındıktan 
sonra bile iddia edilen tecavüzcünün kimliği hakkındaki soruşturmalarına devam 
edebilecektir (bkz. yukarıdaki 61. paragraf). Ancak ne soruşturmanın hala teknik 
olarak devam etmesi ne de bir gün yeniden başlatılabileceğine ilişkin yalnızca 
teorik olasılık bulunması, soruşturmanın hala etkili bir şekilde devam ettiğini 
düşünmek için yeterli değildir (Krş. Çelikbilek v. Türkiye, No. 27693/95, § 93, 
31 Mayıs 2005; Taşçı ve Duman v. Türkiye (k.e.k), No. 40787/10, § 19, 9 Ekim 
2012; ve Sakine Epözdemir ve Diğerleri v. Türkiye, No. 26589/06, § 52, 1 Aralık 
2015). 

69. Bu nedenle şikâyet erken kabul edilemez.  
 

2. İç hukuk yollarının tüketilmesi 
 
(a) Tarafların iddiaları 

 
70. Hükümet, başvurucunun iç hukuk yollarını tüketmediğini iddia etmiştir, 

çünkü başvurucu 1988 tarihli Devlet ve Belediyelerin Zarar Sorumluluğu 
Kanunu’nun 2b bölümü kapsamında cezai işlemlerin makul olmayan uzunluğu 
iddiasıyla tazminat talep etmemiştir. Bu işlemler resmi olarak durdurulduktan 
sonra Yargılama Kanunu’nun 60a bölümü ve devamı uyarınca da tazminat talep 
edebilecektir. Başvurucu tecavüzden sorumlu olduğu iddia edilen kişilere karşı 
da tazminat talebinde bulunmamıştır.  

71. Hükümet ayrıca, başvurucunun yerel makamlarla olan işlemlerinde 
Sözleşme’nin 3. veya 8. maddelerini hiçbir zaman belirtmediğini ileri sürmüştür; 
gerçekten de Mahkeme’ye başvurusunda bile böyle bir şey yapmamıştır. 

72. Başvurucu, Hükümet tarafından öne sürülen hususların hiçbiri hakkında 
bir yorumda bulunmamıştır.  
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(b) Mahkeme’nin değerlendirmesi 
 

73. Hükümetin itirazının ilk kolu, başvurucunun 1988 tarihli Devlet ve 
Belediyelerin Zarar Sorumluluğu Kanunu’nun 2b bölümü veya Yargılama 
Kanunu’nun 60a bölümü ve devamı uyarınca soruşturmanın uzunluğu 
bakımından tazminat talep etmemiş olmasıdır. Aynı itiraz, tecavüz iddialarına 
ilişkin bir soruşturmanın etkinliğini de ilgilendiren S.Z. v. Bulgaristan davasında 
reddedilmiştir (yukarıda atıf yapılan, §§ 31-35). Bu hukuk yolları, yalnızca 
Sözleşme’nin 6 § 1 maddesi uyarınca hukuki ve cezai işlemlerin süresi ile ilgili 
şikâyetlerin çözülmesi amacıyla devreye sokulmuştur, oysa ki Sözleşme’nin 3. 
maddesi kapsamındaki şikâyet, başvurucunun tecavüz iddialarına yönelik 
soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesine ilişkin olup, daha geniş 
kapsamlıdır. Mevcut davada, hiçbir şey faklı bir sonucu gerekli kılmamaktadır. 

74. Başvurucunun uğradığı tecavüzden sorumlu olduğu iddia edilen kişilere 
karşı tazminat talebinde bulunması gerekip gerekmediği sorusu, şikâyetinin 
esasına dayanmaktadır (bkz. mutatis mutandis, A, B ve C v. Letonya, No. 
30808/11, § 130, 31 Mart 2016); yetkili makamların tecavüz iddialarını etkili bir 
şekilde soruşturmaması nedeniyle iç hukuk yollarının tüketilmesiyle ilgili 
değildir. Gerçekten de Mahkeme, özel hukuk kişisine dava açmanın Devletin 
eylemi ile ilgili bir çözüm olmadığına karar vermiştir (bkz. Pine Valley 
Developments Ltd. ve Diğerleri v. İrlanda, 29 Kasım 1991, § 48, Seri A No. 222; 
Iatridis v. Yunanistan [BD], No. 31107/96,  § 47, son bölüm İHAM 1999-II; ve 
JGK Statyba Ltd. ve Guselnikovas v. Litvanya, No. 3330/12, § 104, 5 Kasım 
2013). Aynı durum olumlu bir yükümlülüğe uyulmadığı iddiası için de geçerlidir 
- bu durumda, yetkili makamların başvurucunun iddialarını etkili bir şekilde 
soruşturmadığı iddiası. 

75. Son olarak, başvurucunun ulusal makamlar önünde Sözleşme’nin 3. veya 
8. maddelerine atıfta bulunmamış olması, aleyhinde kullanılamaz. 
Soruşturmanın etkililiği sorunu, hem yüksek kovuşturma makamlarına yaptığı 
şikâyetlerde, hem de, yasal temsil veya adli yardım almadan sunduğu, 
soruşturmanın askıya alınmasına ilişkin iki kararın adli inceleme taleplerinde söz 
konusudur (bkz. yukarıdaki paragraflar 20, 40, 54 ve 57). Böylece, özünde, 
Mahkeme’ye sunduğu şikâyeti ulusal mahkemeler önünde de ileri sürmüştür 
(bkz. mutatis mutandis, Glasenapp v. Almanya, 28 Ağustos 1986, § 44, Seri A 
No. 104; Fressoz ve Roire v. Fransa) [BD], No. 29183/95, §§ 38-39, İHAM 
1999-I; ve LL v. Fransa, No. 7508/02, § 23, İHAM 2006-XI). 

76. Sonuç olarak, Hükümetin itirazı reddedilmelidir. 
 

3. Mahkeme’nin şikâyetin kabul edilebilirliğine ilişkin kararı 
 

77. Mahkeme, başvurunun Sözleşme’nin 35 § 3 (a) maddesi anlamında açıkça 
dayanaktan yoksun olmadığını ve başka herhangi bir kabul edilemezlik 
gerekçesinin bulunmadığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, başvuru kabul edilebilir 
bulunmalıdır. 

 
B. Esas 

 
1. Tarafların iddiaları 
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78. Hükümet soruşturmanın derinlemesine ve kapsamlı olduğunu iddia 
etmiştir. Soruşturma makamları bir dizi tanıkla görüşmüş, seçimlik teşhis işlemi 
düzenlemiş ve çok sayıda fiziksel kanıt, bilirkişi beyanı ve iletişim verisi elde 
etmiştir. Uzmanlar, başvurucunun asılsız iddialarda bulunma eğiliminde 
olduğunu ve ifadelerine bu nedenle itibar edilmemesi gerektiğini söylemişlerdir. 
Ayrıca, soruşturma sırasında, işlemlerin yavaşlamasında payı bulunan birçok 
temelsiz şikâyet ve itirazda bulunmuştur. Bu durum, başvurucunun karmaşık ve 
çatışan tanık beyanları ile birlikte, tanıklıkları yeniden incelemeyi gerekli kılmış 
ve işbirlikçi olmayan tavrıyla beraber, soruşturmacının çalışmasını 
zorlaştırmıştır. Devamlı çabalarına rağmen, yetkililer saldırganı kesin olarak 
tespit edememişlerdir. Başvurucunun seçimlik teşhis işleminden sonra tespit 
ettiği kişi olan Bay X olay zamanı suç mahallinden başka yerde olduğunu iddia 
etmektedir ve başvurucunun onunla ilgili iddiaları tamamen güvenilir 
sayılmamaktadır. Yetkili makamlar ayrıca başvurucunun iç çamaşırında DNA’sı 
bulunan kişinin, Bay Z’nin, saldırgan olup olamayacağını araştırmıştır, ancak bu 
hususta başka bir kanıt bulamamışlardır ve hem başvurucu hem de Bay Z bu 
olasılığı reddetmiştir. Tek başına DNA kanıtı, Bay Z’nin saldırgan olduğu 
sonucuna varmak için yeterli değildir. Bütün bu nedenlerle, soruşturma 
makamları, suçlamada bulunmak yerine soruşturmayı askıya almayı tercih 
etmişlerdir. Bu karar reddedildikten sonra, soruşturma makamları mahkeme 
tarafından verilen talimatlara tam olarak uymuştur ve savcının ikinci askıya alma 
kararı onanmıştır. Dolayısıyla soruşturmanın etkisiz olduğu söylenemez. 

79. Başvurucu, kişisel bütünlüğüne psikolojik olarak derinden etki eden ağır 
bir saldırıya uğradığını ifade etmiştir. Ayrıca başvurucu, kendisine göre Bay 
Z’den ziyade Bay X olan saldırgan yetkili makamlarca tespit edilerek adalete 
teslim edilemeden, tecavüzüyle ilgili soruşturmanın Temmuz 2013’ten bu yana 
sürüncemede kaldığını belirtmiştir. 

 
2. Mahkeme’nin değerlendirmesi 
 
(a) Genel prensipler 
 
80. Mahkeme, taraf Devletlerin, tecavüz ve ağır cinsel saldırıyı 

cezalandırmak ve bu konuda güvenilir iddiaları etkili bir şekilde soruşturmak 
için Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri uyarınca pozitif yükümlülükleri olduğu 
kanaatindedir. (bkz. M.C. v. Bulgaristan, §§ 149-53; M.N. v. Bulgaristan, §§ 35-
38 ve 40; ve yukarıda atıf yapılan, A, B ve C v. Letonya, §§ 148-49 ve ayrıca 
G.U. v. Türkiye, No. 16143/10, §§ 59-61 ve 65, 18 Ekim 2016 ve yukarıda atıf 
yapılan B.V. v. Belçika, §§ 55-56). 

81. Bu tür konularla ilgili bir soruşturmanın etkili olarak görülmesi için 
gereken özellikler - ivedilik, makul hız, yeterlilik, bütünlük, tarafsızlık ve 
mağdurun yeterli katılımı dahil - bu tür sorunlarla ilgili bir dizi davada ortaya 
konulmuştur (bkz. tümü yukarıda anılan M.N. v. Bulgaristan, § 39; P.M. v. 
Bulgaristan, § 64; W. v. Slovenya, § 64; S.Z. v. Bulgaristan, §§ 45-47; G.U. v. 
Türkiye, §§ 62-64; ve B.V. v. Belçika , §§ 57-60). 

82. Mahkeme ayrıca, bazı durumlarda, Sözleşme’nin 2. maddesi uyarınca 
incelenen ve Devlet görevlilerinin şiddet içeren fiillerine ilişkin davalarda da, bir 
soruşturmanın, gerektiğinde, yeterlilik ve bütünlük gerekliliklerini karşılayıp 
karşılamadığına ilişkin değerlendirmesinde dikkate alınacak hususları ana 
hatlarıyla belirtmiştir: 
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(a) Temel olarak, soruşturma yükümlülüğü sonuç değil, bir araçtır (bkz. 
özellikle tecavüz veya cinsel istismar araştırmalarıyla ilgili olarak, her ikisi de 
yukarıda anılan P.M. v. Bulgaristan, § 64 ve W. v. Slovenya, § 64). Dolayısıyla, 
somut ihmallerin yokluğunda, failin kimliğinin nihai olarak belirlenememesi, 
kendi başına bir soruşturma eksiği oluşturmaz (bkz. Kardisauskas v. Litvanya, 
No. 62304/12, § 75, 7 Temmuz 2015); 

(b) Mahkeme, bir soruşturmada iddia edilen hatalar veya münferit ihmaller 
ile ilgili olmamasına veya soruşturmadaki olayları değerlendirmesi yahut 
herhangi bir kişinin cezai sorumluluğuna karar vermesi söz konusu olmamasına 
rağmen (özellikle tecavüz soruşturmalarıyla ilgili olarak, bkz. her ikisi de 
yukarıda anılan G.U. v. Türkiye, § 68 ve B.V. v. Belçika, § 61), ulusal 
makamların olayları açıklığa kavuşturmak için ciddi bir girişimde 
bulunduklarından ve soruşturmalarını aceleci veya temelsiz sonuçlara 
dayandırmadığından emin olmalıdır (bkz. yukarıda anılan, B.V. v. Belçika, § 
60); 

(c) Bir soruşturmanın bütünlüğünün, soruşturma görevinin pratik gerçekleri 
ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir (bkz. Velikova v. Bulgaristan, No. 
41488/98, § 80, İHAM 2000-VI; Giuliani ve Gaggio v. İtalya [ GC], No. 
23458/02, § 302, İHAM 2011 (alıntılar) ve Nicolae Virgiliu Tănase v. Romanya 
[GC], No. 41720/13, § 162, 25 Haziran 2019); 

(d) Meydana gelebilecek çeşitli durumlar, soruşturma adımlarının veya diğer 
kriterlerin basitleştirilmiş bir şablonuna indirgenemez (bkz. yukarıda anılan 
Velikova, § 80; Velcea ve Mazăre v. Romanya, No. 64301/01, § 105 1 Aralık 
2009 ve Mustafa Tunç ve Fecire Tunç v. Türkiye [BD], No. 24014/05, § 176, 14 
Nisan 2015). Çünkü bu özel bağlamda her davanın kendi olgularıyla bağlıdır; 

(e) İlgili unsurları açıkça dikkate almadıkları veya keyfi olmadığı sürece, 
ulusal makamlar tarafından izlenen soruşturma basamaklarına müdahale etmek 
yerinde değildir (bkz. tecavüz soruşturması ile ilgili olarak, yukarıda anılan S.Z. 
v. Bulgaristan, § 50 ve diğer bağlamlarda Georgi Georgiev v. Bulgaristan (k.e.k), 
No. 34137/03, 11 Ocak 2011; Dimitrova ve Diğerleri v. Bulgaristan, No. 
44862/04, § 76, 27 Ocak 2011 ve Petrović v. Sırbistan, No. 40485/08, § 94, 15 
Temmuz 2014), ancak belirlenmiş  soruşturma basamaklarının izlenememesi, bir 
soruşturmanın etkililiğini kesin olarak zayıflatabilecek niteliktedir (bkz. tecavüz 
soruşturması ile ilgili olarak, yukarıda anılan M.N. v. Bulgaristan, § 48 ve diğer 
bağlamlarda Kolevi v. Bulgaristan, No. 1108/02, § 201, 5 Kasım 2009; yukarıda 
anılan Giuliani ve Gaggio, § 302; ve Armani Da Silva v. Birleşik Krallık [BD], 
No. 5878/08, § 234, 30 Mart 2016). 

83. Bu hususlar - bazıları Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamındaki davalar 
bağlamında belirlenmiş olsa bile - iddia edilen bir tecavüz veya ağır cinsel tacizle 
ilgili soruşturmanın yeterli ve kapsamlı yapılıp yapılmadığını değerlendirirken 
Mahkemeye rehberlik etmektedir. Sözleşme’nin çeşitli hükümlerinde yer alan 
soruşturma yükümlülükleri, onları tetikleyen belirli durumlara bağlı olarak, hem 
içerikleri hem de temelini oluşturan gerekçeleri bakımından farklılık gösterebilir 
(bkz. Mahkeme’nin Sözleşme’nin 2. maddesi uyarınca bir dizi farklı örneğe 
atıfta bulunduğu Bankalar ve Diğerleri v. Birleşik Krallık (k.e.k), No. 21387/05, 
6 Şubat 2007 ve ayrıca yukarıda anılan Georgi Georgiev,). Bununla birlikte, 
Sözleşme’nin gerekli kıldığı her türlü soruşturma belirli asgari yükümlülükleri 
karşılamalıdır (bkz. Zashevi v. Bulgaristan, No. 19406/05, § 57, 2 Aralık 2010); 
Yukarıda belirtildiği gibi, bu yükümlülüklerden ikisi soruşturmanın yeterli ve 
kapsamlı olması içindir. Bu yükümlülükleri karşılayacak incelemenin niteliği ve 
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derecesi doğal olarak her davanın özel koşullarına bağlıdır (bkz. her ikisi de 
yukarıda anılan Velikova, § 80 ve Armani Da Silva, § 234). 

 
(b) Bu ilkelerin mevcut davaya uygulanması 

 
84. Mevcut davadaki soruşturma hemen başlamıştır. Polis, başvurucunun 

gece yarısı acil durum çağrısından kısa bir süre sonra olay yerine varmış, olay 
yerini  incelemiş ve fiziksel delil bulmuştur (bkz. yukarıdaki 6. paragraf). Ayrıca 
derhal başvurucudan fiziksel kanıtlar elde etmiştir: giysiler ve sürüntüler (bkz.  
yukarıdaki 6. paragrafın son bölümü ve 10. paragraf). Daha sonra başvurucuya, 
saldırıya uğramış ve rıza dışı vajinal penetrasyon geçirmiş olduğu iddiasını 
doğrulayan bir tıbbi muayene hızla yapılmıştır (bkz. yukarıdaki 8. paragraf). 
Ertesi sabah resmi bir görüşme yapılmıştır ve başvurucu iddia edilen saldırganın 
bir eşkalini vermiştir. Bu eşkal polisin olası şüpheli olan Bay X’i tespit etmesini 
ve dört gün sonra başvurucunun katılımıyla birlikte bir seçimlik teşhis işlemi 
düzenlemesini sağlamıştır (bkz. yukarıdaki 9 ve 11. paragraflar). Beş gün sonra 
davadan sorumlu soruşturmacı, başvurucunun tanık olarak yeterliliği hakkında 
psikiyatrik ve psikolojik bir rapor almıştır (bkz. yukarıdaki 12. paragraf). 

85. Daha sonra, fiziksel kanıtlar adli tıp incelemesi için nispeten hızlı bir 
şekilde sunulmuştur (bkz. yukarıdaki paragraf 13). Bununla birlikte, DNA 
testlerinin sonuçları, araştırmanın başlamasından beş ay sonrasına kadar elde 
edilememiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 16); Mahkeme, zamanın geçişinin hem 
mağdur hem de şüpheliler üzerindeki etkilerini kaydeder. Bu sonuçlar, ikinci bir 
olası şüpheliyi, (belirtilmemiş bir suçtan dolayı) önceki bir mahkûmiyet 
nedeniyle ulusal polis DNA veri tabanında yer alan Bay Z’yi öne çıkarmıştır. 
Bay Z, yaklaşık üç ay içinde bulunmuştur ve sorguya alınmıştır (bkz. yukarıdaki 
16 ve 18. paragraflar). Bu arada, soruşturmacı görünüşe göre Bay X’in olay 
zamanı suç mahallinde olmadığı iddiasını kontrol etmektedir (bkz. yukarıdaki 
11. paragrafın son bölümü ve 19 paragraf). 

86. Ancak soruşturmacı Bay Z ile görüşme gerçekleştirdiğinde, Bay Z, 
başvurucuyu tanıdığını veya onunla cinsel ilişkiye girdiğini reddetmiştir; dahası, 
ilgili dönemde herhangi bir cinsel ilişkide bulunduğunu reddetmiştir (bkz. 
yukarıdaki 18. paragraf). Bu ifadeler, kendisine ait biyolojik materyalin 
başvurucunun iç çamaşırında bulunduğunu ortaya koyan DNA kanıtıyla açıkça 
çelişmektedir. Görüşmeden yaklaşık üç ay sonra davanın sorumlusu savcı 
tarafından verilen talimatlarda da görüldüğü gibi; açıkça daha fazla açıklama 
gerektirmesine rağmen, soruşturmacının, görüşme sırasında bu çelişkiyi 
çözmeye çalıştığına dair bir belirti yoktur (bkz. yukarıdaki 22. paragraf). 
Görüşme kayıtları da, Bay Z’nin, özellikle de saldırı anında bulunduğu yerle 
ilgili ifadesinin güvenilirliğini araştırmak için herhangi bir girişimde 
bulunulduğunu düşündürmemektedir. 

87. Yetkili makamların, saldırı sırasında Bay Z’nin yerini tespit etmek için 
izleyen herhangi bir girişimde bulunduğu görülmemektedir. Ayrıca, Bay Z ile 
başvurucunun arasındaki, eğer varsa, ilişkiler hakkında başka kanıtlar bulmaya 
da çalışmamışlardır ya da tersine, başvurucunun iç çamaşırı üzerinde DNA’sının 
bulunması için başkaca bir açıklama olup olmadığını kontrol etmeye ya da bu 
DNA kanıtının güvenilirliğini doğrulamaya çalışmamışlardır.  

88. Bay Z’nin görüşmesini izleyen aylarda, başvurucu, Bay Z’nin katılımıyla 
yapılacak olan seçimlik teşhis işlemine katılmak için Haskovo’dan Sofya'ya 
yolculuk etmeyi, görünürde hiçbir haklı sebep olmaksızın reddetmiştir. Bu 



Y. v. BULGARİSTAN KARARI 
  

 
 

17 

sebeple soruşturmacı, Haskovo polisine ilettiği talep ile, başvurucunun, Bay Z’yi 
fotoğraflarından saptamasını istemiştir (bkz. yukarıdaki 22, 23 ve 25-27. 
paragraflar). Başvurucu, bir yıl sonra, kendisine, Bay Z’nin fotoğrafını içeren bir 
albüm sunulduğunda, onu saldırgan olarak saptamamıştır (bkz. yukarıdaki 26 ve 
27. paragraflar). Ancak bu aşamada soruşturmacı, başvurucunun saldırganı 
saptamasının güvenilirliği hakkında şüphe uyandıran bilirkişi beyanlarına 
sahiptir (bkz. Yukarıdaki 12. ve 24. paragraflar). Soruşturmacı ayrıca, 
başvurucunun saldırganın fiziksel özelliklerini uygun bir şekilde ortaya 
koyabildiğinden kuşku duymaktadır (bkz. Yukarıdaki 12, 17 ve 23. paragrafın 
son bölümü); bu değerlendirme savcı tarafından paylaşılmıştır (bkz. yukarıda 34. 
paragraf). Görüşmelerin herhangi birinde, başvurucudan, eğer varsa, Bay Z ile 
ilişkisinin doğasını açıklaması veya DNA’sının iç çamaşırındaki varlığını 
açıklamaya çalışması istendiği görülmemektedir. Ayrıca, başvurucuyla 
görüşmeden önce yetkili makamların kendisine DNA kanıtlarının önemini 
açıklamaya çalıştığına dair herhangi bir belirti yoktur. 

89. 14 Mart 2014 tarihinde bir kez sorgulanan Bay Z’nin tekrar sorgulandığı 
görülmemektedir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, ifadelerinden herhangi birini 
bağımsız olarak doğrulamak için herhangi bir çaba gösterildiği 
görülmemektedir. Bu durum yetkili makamların Bay X’in ifadelerini 
doğrulamak için tekrarlanan çabalarıyla bütünüyle tezat teşkil etmektedir (bkz. 
yukarıdaki 19, 35, 36, 43 ve 46. paragraflar). 

90. Bu meselelerin açıklığa kavuşturulması amacıyla yapılan tek girişim, 
soruşturmacının bir uzmandan Bay Z’nin DNA’sının tam olarak ne zaman 
başvurucunun iç çamaşırına bulaştığını tespit etmesi talebidir. Görünüşe göre 
soruşturmacı başvurucunun daha önceki bir zamanda Bay Z ile rızai bir cinsel 
ilişkiye girmiş olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bununla birlikte, uzmana 
göre, bu durumun tespiti için hiçbir bilimsel yöntem olmadığından, talebin 
karşılanması imkânsız hale gelmiştir (bkz. yukarıdaki 29. paragraf). 

91. Savcı tarafından bizzat kabul edilmiş ve açıkça aydınlatılması çağrısında 
bulunulmuş olan bu noktalara ışık tutmak yerine, soruşturmacı, yeterli şüphe ile 
bir suçun işlendiğinin belirlenmesinin imkânsız olduğu gerekçesiyle 
soruşturmanın kapatılmasını teklif etmiştir (bkz. yukarıdaki 32. paragraf). Savcı, 
soruşturmayı kapatmak yerine askıya alma kararı vermiştir. Askıya alma 
kararında, seçimlik teşhis işlemi sırasında başvurucu tarafından teşhis edilen Bay 
X ile ilgili kanıtları oldukça detaylı analiz ederken, Bay Z ile ilgili mevcut 
kanıtlara çok az dikkat etmiştir. Başvurucunun Bay Z’yi saldırgan olarak teşhis 
etmediğini, kendisinin de bunu reddettiğini ve DNA kanıtı dışında bu konuda 
kanıt bulunmadığını kaydetmekle yetinmiştir (bkz. yukarıdaki 37. paragraf). 
Savcının, başvurucunun bir tanık olarak güvenilmezliğini Bay X'e yönelik 
iddiaları bakımından derinlemesine incelemesi (bkz. yukarıdaki 34. paragraf), 
bununla birlikte Bay Z’yle ilgili iddialarına itibar etmesi özellikle dikkat 
çekicidir. Oysa başvurucunun, saldırganın fiziksel özelliklerini düzgün bir 
şekilde ortaya koyabileceğine dair şüpheler ve kural olarak çok yüksek ispat 
gücüne sahip bir DNA kanıtı bulunmaktadır. Ayrıca savcının, Bay Z’nin aynı 
şekilde DNA kanıtıyla yarışan ifadesinin inandırıcı olup olmadığını analiz 
etmeye çalışmaması ve nedenini açıklamaksızın tamamen inanmayı seçmesi 
dikkate değerdir. Savcı, DNA kanıtının güvenilirliği hakkında da bir şey 
söylememiştir. 

92. Sürdürülen soruşturmanın, davanın bu yönüne odaklandığı hiçbir suretle 
görülmemektedir (bkz. yukarıdaki 42-53. paragraflar). Soruşturmayı ikinci kez 
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askıya alırken, savcı, Bay Z ile ilgili deliller hakkında önceki gerekçelerini 
basitçe yinelemiştir (bkz. Yukarıdaki 56. paragraf). 

93. Yukarıdakilerin tümü, soruşturmanın, diğer bazı açılardan tatmin edici 
olmasına rağmen, belirlenmiş soruşturma basamaklarını doğru bir şekilde takip 
etmediği izlenimi uyandırmaktadır (Krş. her ikisi de yukarıda belirtilen M.N. v. 
Bulgaristan, § 48 ve S.Z. v. Bulgaristan, § 50 son bölüm). Başvurucu, bu 
soruşturma basamaklarının takip edilmesi için yetkili makamlara bizzat baskı 
yapmamıştır. Ancak etkili bir şekilde soruşturma yapma yükümlülüğü, iddia 
edilen mağdurun iddialarına ve özel taleplerine cevap vermekle sınırlı değildir. 
Gerçekten de Mahkeme, farklı bağlamlarda da olsa, böyle bir gerekliliğin yetkili 
makamların usul yükümlülüklerine özgü olduğuna ve bir şikâyetçinin 
soruşturma prosedürlerinin yürütülmesinde sorumluluk alma girişimine bağlı 
olmadığına karar vermiştir (bkz. Bouyid v. Belçika). [BD], No. 23380/09, § 119, 
İHAM 2015; C.N. v. Birleşik Krallık, No. 4239/08, § 69, 13 Kasım 2012; ve 
L.E. v. Yunanistan, No. 71545/12, § 68, 21 Ocak 2016). Bu durum, özellikle 
yetkili makamların şikâyetçinin özel psikolojik savunmasızlığından haberdar 
olduğu eldeki gibi davalarda geçerlidir. 

94. Soruşturma basamaklarının, sürdürülseydi dahi, sonuçta neticesiz kalıp 
kalmayacağı önemsizdir (bkz. mutatis mutandis, Mazepa ve Diğerleri v. Rusya, 
No. 15086/07, § 78, 17 Temmuz 2018). Bu bağlamda, yerel bir ceza mahkemesi 
veya ulusal mahkemelerden bir temyiz mahkemesi olarak hareket edemeyen 
Mahkeme’nin, Bay Z’nin iddialarda herhangi bir rolü olup olmadığına ilişkin bir 
görüş belirtmeyeceği, bu bağlamdaki kanıtlar hakkında herhangi bir saptama 
yapmayacağı veya cezai sorumluluğa ilişkin bir karar vermeyeceği 
vurgulanmalıdır. Bunların hepsi yetkili ulusal makamlar için söz konusudur. 
Özellikle, mevcut analizdeki hiçbir şey, Bay Z’nin iddia edilen saldırıdan suçlu 
olduğunu işaret edecek biçimde anlaşılmamalıdır. Mahkeme’nin görevi, 
soruşturmanın etkililiğini incelemekle sınırlıdır ve Mahkeme yetkili makamların 
yukarıda belirtilen tutarsızlıkları gidermek için ciddi bir girişimde 
bulunmamasının, ki bu tutarsızlıklar - DNA delilleri açısından - davanın 
merkezindeydi, sadece münferit bir hata değil, soruşturmanın yeterliliğini 
zayıflatan önemli bir eksiklik olduğunu tespit etmiştir. 

95. Başvurucunun iddialarına ilişkin etkili bir ceza soruşturmasının 
bulunmaması, tecavüzünden sorumlu olduğu iddia edilen kişilere yönelik 
tazminat talep etme imkânı ile telafi edilemez. Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri 
uyarınca tecavüze karşı etkili koruma sağlama konusundaki olumlu 
yükümlülüğün ceza hukuku niteliğinde tedbirler gerektirdiğine karar verilmiştir 
(bkz. Yukarıda anılan M.C. v. Bulgaristan, § 186; M. ve C. v. Romanya, No. 
29032/04, § 122, 27 Eylül 2011; ve yukarıda anılan A, B ve C v. Letonya, §§ 
148 ve 159-64). 

96. Dolayısıyla, davalı Devletin Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri uyarınca 
pozitif yükümlülüklerinin ihlali söz konusudur. 

 
II. SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI 

 
97. Sözleşme’nin 41. maddesi şöyledir: 
 
“Mahkeme işbu Sözleşme veya Protokollerin ihlal edildiğine karar verirse ve 

ilgili Yüksek Taraf Devletin iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, 
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Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surette zarar gören tarafın 
tatminine hükmeder.” 

 
A. Zarar 

 
98. Başvurucu, tecavüz iddialarına ilişkin etkili bir soruşturma yapılmaması 

nedeniyle maruz kaldığı iddia edilen zararla ilgili olarak 50.000 Avro (EUR) 
talep etmiştir. 

99. Hükümet, talebin fahiş olduğunu ve daha önceki benzer davalarda 
Mahkeme tarafından verilen kararlara uygun olmadığını ileri sürmüştür. 

100. Mahkeme, başvurucu bunu belirtmese de, iddiasının manevi tazminat 
talebi olarak değerlendirilmesi gerektiğini tespit etmiştir. Ulusal makamların 
tecavüz iddialarını etkili bir şekilde soruşturmamasının bir sonucu olarak böyle 
bir zarar görmüş olması gerektiği kanaatindedir. Davanın spesifik olguları ve bu 
bağlamdaki içtihadı göz önüne alındığında, Mahkeme, başvurucuya, 
uygulanabilecek herhangi bir vergi ilave edilmek üzere, 7.000 Avro ödenmesini 
uygun bulmaktadır. 

 
B. Maliyetler ve harcamalar 

 
101. Başvurucu masraf ve giderler için herhangi bir talepte bulunmamıştır. 
 
C. Gecikme Faizi 

 
102. Mahkeme, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal 

kredi faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun 
olduğuna karar verir. 

 
BU GEREKÇELERLE, MAHKEME, OY BİRLİĞİYLE, 

1. Başvuruyu kabul edilebilir görür; 

2. Davalı Devlet tarafından Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri uyarınca pozitif 
yükümlülüklerinin ihlal edildiğine hükmeder; 

3. Aşağıdakilere hükmeder; 

(a)  davalı Devlet tarafından, manevi tazminat ile ilgili olarak, başvurucuya, 
kararın Sözleşme’nin 44 § 2 maddesine uygun şekilde kesinleştiği tarihten itibaren üç 
ay içerisinde, uygulanabilecek herhangi bir vergi ilave edilmek üzere, ödeme tarihinde 
uygulanan kur üzerinden davalı Devletin para birimine çevrilmek üzere 7,000 avro (yedi 
bin avro) ödenmesine; 

(b)  söz konusu üç aylık sürenin sona ermesinden ödeme tarihine kadar, yukarıda 
belirtilen miktara, Avrupa Merkez Bankası’nın temerrüde düşülen dönem için geçerli 
olan marjinal kredi faiz oranının üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına, 
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4. Başvurucunun diğer adil tazmin iddialarını reddeder. 

Mahkeme Kuralları Kural 77 §§ 2 ve 3 uyarınca İngilizce yazılmış ve 15 Ekim 
2019 tarihinde yazılı şekilde tebliğ edilmiştir.  

 

Milan Blaško                                              Síofra O’Leary 

Yazı İşleri Müdür Yardımcısı               Başkan 

 
  
 
 
 

 


