BİLGİ NOTU: AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ OLARAK YASALAR NE
DİYOR?
Herkesin şiddet ya da tacize maruz kalmadan güvenli bir hayat yaşama hakkı bulunmaktadır.
Yasalar, bir kişinin diğerini fiziksel olarak yaralamasını, tehdit etmesini ya da cinsel temasa mecbur
bırakmasını ya da zorlamasını yasaklamaktadır.
Birisi doğrudan tehlikeyle yüz yüzeyse ya da fiziksel veya cinsel olarak saldırıya uğramış, tehdit ya da
takip edilmişse, 000 numaralı telefonundan polisi arayabilir.
Victoria’da bir kişi daha fazla şiddete maruz kalmamak için korunmaya ihtiyaç duyuyorsa Müdahale
Kararı (Intervention Order) çıkarılması için başvuruda bulunabilir. Polis de bir kişinin adına Müdahale
Kararı çıkarılması başvurusunda bulunabilmektedir. Müdahale Kararı, bir mahkeme tarafından çıkarılan
ve tacizci kişinin , kişiye zarar vermemek ya da yakınına gelmemek ya da irtibata geçmemek gibi
kurallara uymasını gerektirir. Tacizci kişi Müdahale Kararına uymazsa suç işlemekten yargılanabilir.

AİLE İÇİ ŞİDDETİN İHBAR EDİLMESİ
Victoria’da, belirli pozisyonlardaki kişiler, bir çocuğun
fiziksel zarar görmüş ya da cinsel tacize uğramış
olması ya da uğrama riskiyle karşı karşıya bulunması
halinde bu durumu ihbar etmek zorundadır. Bu
kişiler arasında tıp doktorları, hemşireler, ebeler,
öğretmenler, okul müdürleri, psikologlar ya da
gençlik, sosyal işler ve sosyal yardım hizmetleri
konularında lise üstü eğitim almış olan ve sağlık,
eğitim, toplum ya da sosyal yardım hizmetlerinde
görev alan kişiler yer almaktadır.
Dini bir liderin bu pozisyonlardan birinde (ya da daha
fazlasında) bulunması halinde, bir çocuğun fiziksel ya
da cinsel tacize uğrama riskini ihbar etmesi gerekir.
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Victoria’da dini liderlerin yetişkinlere yönelik aile içi
şiddeti ihbar etme konusunda yasal yükümlülükleri
yoktur.

Kaynaklar:
Domestic Violence Resource Centre Victoria. (http://www.dvrcv.org.au/help-advice/are-you-happy)
Australian Institute of Family Studies.
(https://www3.aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory-reporting-child-abuse-and-neglect)

Bu kaynak, Casey Belediyesi, Cardinia BeldeBelediyesi, Dandenong Belediyesi ve Monash Health’in ortaklığıyla gerçekleşen
CHALLENGE Family Violence projesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Bu proje, Victoria Hükümetinin Toplumda Suçu
Önleme Programı olan - yerel suçu önleme sorunlarına yerel çözümler programının - bir parçası olarak Kadın ve Çocuklara
Karşı Şiddetin Azaltılması programı tarafından finanse edilmektedir.

