ورق معلوماتی :قانون در مورد خشونت خانوادگی چه می گوید؟

هر کس این حق را دارد تا زندگی مصون و بدون خشونت و آزار و اذیت را داشته باشد .این کار خالف قانون است تا شخصی ،به شخص
دیگری صدمه بزند ،تهدید کند ،یا به زور و اجبار وی را به تماس جنسی وادار کند.
اگر شخصی با خطر فوری مواجه باشد ،و یا هم مورد تجاوز جسمانی یا جنسی قرار گیرد ،تهدید شود یا مورد تعقیب قرار گیرد ،شخص
مذکور می تواند به شماره  000به پولیس زنگ بزند.
در ایالت ویکتوریا ،اگر شخصی خواهان حفاظت از خشونت بیشتر باشد ،آنها می توانند برای حکم منع مزاحمت ()Intervention Order

درخواست کنند .پولیس نیز می تواند به نمایندگی از شخص برای حکم منع مزاحمت درخواست کنند .حکم منع مزاحمت عبارت از حکم
محکمه است که ممکن است تصریح کند که شخصی بدفتار مکلف است تا شرایط متعددی را رعایت کند ،مانند اینکه آنها نمی توانند شخص را
صدمه برسانند یا تهدید کنند ،و یا نمی تواند نزدیک شخص بروند یا با آنها تماس برقرار کنند .چنانچه شخص بدرفتار حکم منع مزاحمت را
رعایت نکند ،ممکن است به اتهام جرم جنایی تحت تعقیب قانونی واقع شود.

گزارش دادن خشونت خانوادگی
در ایالت ویکتوریا ،اشخاصی در مقام مشخص مکلف اند تا اگر کودکی
از صدمه جسمانی یا جنسی ازار و اذیت می شود یا در خطر احتمالی
آن قرار دارد ،در مورد آن گزارش دهند .این اشخاص شامل کارمندان
صحی ،نرس ها ،قابله ها ،معلمین ،مدیران مکتب ،روان شناسان رسمی
یا هر آن شخصی می شود که در بخش کارهای رفاهی ،اجتماعی ،یا
نوجوانان دارای صالحیت اند و در بخش های صحی ،تعلیمی ،جامعه یا
خدمات رفاهی کار می کنند.
اگر یک رهبر مذهبی یکی (یا بیشتر) از این مقام ها را داشته باشد ،در
آن صورت آنها ملزم می باشند تا خطر احتمالی آسیب جسمانی یا جنسی
را گزارش دهند.

000

در ایالت ویکتوریا ،قانونا ً رهبران مذهبی مکلف نیستند تا خشونت
خانوادگی نسبت به کالن ساالن را گزارش دهند.

موارد عاجل

منابع:

مرکز منابع خشونت خانوادگی ،ویکتوریا)http://www.dvrcv.org.au/help-advice/are-you-happy( .

انستیتوت مطالعات خانوادگی استرالیا

()https://www3.aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory-reporting-child-abuse-and-neglect

این رساله به عنوان بخشی از پروژه ( CHALLENGE Family Violenceچالش خشونت خانوادگی) ،با مشارکت شهر  ،Caseyشورای  ،Cardinia Shireشهر بزرگ دندینانگ
 ،Greater Dandenongو  Monash Healthتهیه شده است .این پروژه توسط برنامه کاهش خشونت علیه زنان و کودکان تمویل شده است ،که پروژه مذکور بخشی از برنامه
جلوگیری از جرایم در جامعه ی دولت ویکتوریا – راه حل های محلی برای مسائل جلوگیری از جرایم محلی است.

