
Association Solidarité 
Femmes-Centre LAVI  
Verein Frauenhaus / Kadınlar 
dayanışma derneği – LAVI 
Merkezi
Case postale 1400
1701 Fribourg
T. 026 322 22 02 (24/24)
info@sf-lavi.ch
www.sf-lavi.ch

Police/Polizei/Polis
T. 026 305 17 17
Acil telefon numarası: 117
 

Service de l’enfance 
et de la jeunesse
Jugendamt / Çocuk ve gençler 
servisi

Boulevard de Pérolles 30, CP 29 
1705 Fribourg 
T. 026 305 15 30
sej-ja@fr.ch
www.fr.ch/sej
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Centre LAVI
(Pour enfants et hommes)
Opferberatungsstelle für Kinder 
und Männer / Suç teşkil eden 
davranışlardan zarar ggören 
erkekler ve çocuklara yardım 
için LAVI Merkezi
Rue Hans-Fries 1, CP 29
1705 Fribourg
T. 026 305 15 80
lavi-ohg@fr.ch 
www.fr.ch/sej > Aide aux victimes 
d’infractions

Service de l’état civil 
et des naturalisations
Amt für Zivilstandswesen und 
Einbürgerungen / Medeni hal ve 
vatandaşlık servis

Boulevard de Pérolles 2, CP 471 
1701 Fribourg 
T. 026 305 14 17
etatcivil@fr.ch
www.fr.ch/secin
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«Evlilik sadece müstakbel eșlerin 
özgür iradesi ile yapılabilir»

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Madde 16 (1948)

Bureau de l’intégration 
des migrant-e-s et 
de la prévention du 
racisme
Fachstelle für die Integration 
der MigrantInnen und für Ras-
sismusprävention / Irkçılığa 
karşı önlemler ve göçmenlerin 
uyumunu destekleme bürosu

Grand-Rue 26 
1700 Fribourg 
T. 026 305 14 85 
integration@fr.ch
www.fr.ch/integration
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ISVİÇRE’DE EVLİLİK
Isviçre’de evlilik hukuku yetiskin her insanın evlenme ve evleneceği 
kişiyi seçme hakkını garanti altına alır: böylece zorla evlendirme 
yasaklanmıştır.

YASA NE DİYOR?
İsviçre medeni kanunu, madde 107 
Kendine ya da yakınlarına ilişkin ciddi ve hemen vuku bulacak 
cana, sağlığa veya şerefe yönelik bir tehlike tehdidi altında yapılan 
evlilik, evliliğin iptali için bir neden teşkil eder.

İsviçre ceza kanunu, madde 181
Bir kişiyi şiddet uygulayarak, veya ciddi bir zararla tehdit ederek 
ya da herhangi bir şekilde özgür hareket etmesini engelleyerek 
bir eylemi yapmaya, yapmamaya ya da yapılmasına izin vermeye 
mecbur eden kişi üç yıl ya da daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezaya veya para cezasına çarptırılır.

ZORAKI EVLILIK NEDIR?
Müstakbel eşlerden birinin evliliği reddetme olanağının olmadığı duru-
mlarda zoraki bir evliliğin sözkonusu olduğu kabul edilmektedir. Bir 
zoraki evlilikte ilgili kişiler kendilerini savunamazlar çünkü anababaları 
veya eşlerinin ailesi ya da toplum tarafından evliliğe zorlanmışlardır. 
Sosyal baskı tehdit, duygusal şantaj, veya kurbanı aşağılayan ve 
kontrol eden diğer davranış biçimleri ile kendini gösterir. 

Taraflardan her ikisinin de rızası olmak koşuluyla yapılmış olan 
ayarlanmış evlilikler insan haklarını çiğnemezler ve bu nedenle zoraki 
evliliklerden ayrılırlar. 

NE TÜR DURUMLAR OLABILIR?
• Isviçre’de büyümüş ve evlilikle tehdit edilen ya da 

Isviçre’de otursun oturmasın kendi cemaatinden biri ile 
zorla evlendirilen kişi.

• Kendi ülkesinde Isviçre’de yaşayan biri ile zorla evlen-
dirilen kişi. 

• Isviçre’ ye göç etmeden önce zorla evlendirilen kişi.
• Zorla evlendirilmekten kaçarak Isviçre’ den iltica talep 

eden kişi.

HERHANGI BIR DURUM ORTAYA 
ÇIKARSA
Eğer ilgili kişi küçükse
• Bilgilenme, refakat ve koruma için küçüklerle ilgilenen 

ofis ile ilişkiye geçilmelidir.

Eğer ilgili kişi yetişkinse 
• Bilgilenme, refakat, şikayette bulunmak veya bir yere 

yerleştirilmek için iki LAVI merkezinden uygun olana 
başvurmak gereklidir.

• Baskı, kaçırma, zorla alıkoyma veya cinsel nitelikte 
suçlar için polise.

BILGI-ÖNLEM
Ilgili kişiler, aileler veya profesyoneller değişik servislerde gerekli 
bilgi ve tavsiyeleri bulabilirler.

LAVI Merkezi 
Dinleme, bilgilendirme, destek, refakat, fiziki veya psikolojik şiddet 
durumunda bir yere yerleştirme.

www.mariages-forces.ch/www.gegen-zwangsheirat.ch
Bütün Isviçre genelinde bilgi için.

Irkçılığa karşı önlemler ve göçmenlerin uyumunu 
destekleme bürosu
Bilgilendirme, yönlendirme ve bu alandaki bilgilendirme 
kaynaklarını edinme.


