Паняцце добраахвотнай згоды
Добраахвотная згода - абдуманнае, добраахвотнае і ўзаемнае вырашэнне некалькіх асоб аб
уступанні ў сэксуальную сувязь паміж сабой. Гэтая згода выяўляецца ў вербальнай форме ці праз
дзеянні, якія выразна даюць разуменне, что асоба выявіла жаданне уступіць у сэксуальны кантакт.
Маўчанне ці адсутнасць супраціўлення самі па сабе не з'яўляюцца адзнакамі згоды. Гэтае паняцце
згоды прымяняецца да ўсіх асоб незалежна ад іх полу, сэксуальнай арыентацыі, гендэрнай
належнасці ці гендэрнага самавыяўлення.
Згода на ўдзел у палавым акце ці папярэдні добраахвотны ўдзел у палавым акце не з'яўляюцца
выяўленем згоды на ўдзел у далейшых палавых актах.
Згоду іншай асобы на ўдзел у палавым акце трэба атрымаць у тым ліку ў тых выпадках, калі гэтая
асоба знаходзіцца пад уздзеянням алкаголю і/ ці наркотыкаў.
Асоба мае права у любы час адклікнуць сваю згоду.
Згода не можа быць дадзена не здольнай на гэтае асобай, г.зн., асобай, якая не можа
усвядомлена прыняць рашэнне аб удзеле ў палавым акце, напрыклад, у непрытомным стане, у
сне, у тых выпадках, калі гэтая асоба не можа варушыцца па незалежнай ад яе прычыне, ці ў другіх
выпадках, калі гэтая асоба не можа выразна выказаць сваю згоду. У залежнасці ад ступені
сп'янення да такіх асоб належаць таксама тыя, хто знаходзіцца пад уздзеянням алкаголю,
наркотыкаў ці іншых прэпаратаў, калі гэтыя асобы не могуць усвядомленна прыняць рашэнне аб
удзеле ў палавым акце.
Згода не можа з'яўляцца вынікам прымусу, запалохвання, сілы ці пагрозы прычынення шкожы.
У тых выпадках, калі асоба адклікае сваю згоду ці больш не мае магчымасці даць гэтую згоду,
іншыя асобы павінны спыніць любыя дзеянні сэксуальнага характару.

Вызваленне ад адказнасці за ўжыванне алкаголю і наркотыкаў
Здароўе і бяспека студэнтаў Rockland Community College з'яўляюцца нашым прыярытэтам. RCC
разумее, што студэнты, якія (добраахвотна ці пад прымусам) ужывалі алкаголь і/ ці наркотыкі
падчас таго, калі яны былі сведкамі ці ахвярамі гвалтоўных дзеянняў, уключаючы, у тым ліку, хатні
гвалт, гвалт на спадканнях, навязлівыя паводзіцы ці сэксуальны прымус магчыма асцерагаюцца
адказнасці за ўжыванне алкаголю і/ці наркотыкаў і адмаўляюцца ад магчымасці паведаміць аб
гвалтоўных дзеяннях службовым асобам установы. RCC садзейнічае таму каб студэнты дакладвалі
службовым асобам установы аб выпадках хатняга гвалту, гвалту на спадканнях, навязлівых
паводзін ці сэксуальнага прымусу. Тыя асобы, якія добранамерна паведамляюць аб выпадках
хатняга гвалту, гвалту на спадканнях, навязлівых паводзін ці сэксуальнага прымусу службовым
асобам RCC ці ў органы правапарадку, вызваляюцца ад адказнасці за парушэнне правілаў RCC's,
якія забараняюць ужываць алкаголь і/ці наркотыкі, на час здзяйснення вышэйзгаданных
гвалтоўных дзеянняў.

Права студэнтаў
Усе студэнты маюць права:
Паведаміць аб правапарушэнні мясцовым органам правапарадку і/ці паліцыі штату;
Спадзявацца на належнае расследаванне выпадкаў хатняга гвалту, гвалту на спадканнях,
навязлівых паводзін ці сэксуальнага прымусу, інфармацыяй аб якіх валодаюць праваахоўныя
органы;
Прымаць рашэнне аб неабходнасці паведаміць аб правапарушэнні і аб неабходнасці прымаць
удзел у судовым працэссе і/ці крымінальным судаводстве без аніякага прымусу з боку ўстановы;
Прымаць удзел у справядлівым і бесстароннім разглядзе справы и мець магчымасць быць
пачутым органамі судаводства;
Разлічваць на павагу сваіх гонару і годнасці і на атрыманне ад установы якаснай медыцынскай і
псіхатэрапеўтычнай дапамогі пры іх наяўнасці;
Не атрымліваць сустрэчных абвінавачванняў у тым, што асоба, паведамляючая аб правапарушэнні,
сама была павінна ў гэтым учынку, ці што гэтая асоба павінна была паводзіць сабе інакш, каб
пазбегнуць парушэння сваіх правоў;
Апавядаць аб выпадку як можна меньшаму ліку афіцыйных асоб і не паўтараць гэтае апавяданне
без неабходнасці.
Атрымліваць ахову ад адказных мераў з боку ўстановы, студэнтаў, абвінавачванага і/ці адказчыка,
іх сяброў, сваякоў і знаёмых у межах юрысдыкцыі ўстановы;
Мець доступ хоць да аднаго ўзроўню судовай інстанцыі для апеллявання;
Карыстацца паслугамі абранага студэнтам дарадцы, які будзе дапамагаць асобе, якая паведаміла
аб правапарушэнні, абвінавачваннаму ці адказніку на працягу ўсяго судовага працэссу, у тым ліку
на любых сустрэчах і пасяджэннях у межах гэтага працэссу;
Карыстацца сваімі грамадзянскімі правамі і прытрымлівацца свайго веравызнання без умяшання з
боку следчых органаў, органаў крымінальнага судаводства ці удзельнікаў судовага працэссу.

Гэтыя правы дадзены ўсім студэнтам незалежна ад іх расы, колеру скуры, нацыянальнасці,
рэлігійнай прыналежнасці, веравызнання, узросту, стану здароўя, пола, гендэрнай належнасці ці
гендэрнага самавызначэння, сэксуальнай арыентацыі, сямейнага становішча, наяўнасці
цяжарнасці, генетычнай схільнасці, становішча ваеннаабавязанага, статуса ахвяры хатняга гвалту ці
наяўнасці судзімасці і незалежна ад таго, ці мела месца правапарушэнне на тэрыторыі студэнцкага
кампусу ці за яго межамі.

Вы маеце права паведаміць аб правапарушэнні Паліцыі Універсітэта, Службе аховы кампусу,
мясцовым праваахоўным органам і/ці Паліцыі штату, ці не паведамляць аб правапарушэнні
ўвогуле; паведаміць аб правапарушэнні супрацоўнікам установы; разлічваць на ахову з боку

ўстановы ад подмсты за тое, што Вы паведамілі аб правапарушэнні, і на атрыманне дамапогі ад
установы.

