Jaatava nõusoleku mõiste
Jaatav nõusolek on iga osapoole vaheline teadmine, vabatahtlik ja vastastikune otsus osaleda suguaktis.
Nõusolekut võib anda sõnade või tegudega, kui need sõnad või teod annavad selge loa, mis puudutab
valmisolekut osaleda suguaktis. Vaikus või vastupanu puudumine iseenesest ei väljenda nõusolekut.
Nõusoleku mõiste ei sõltu osaleja soost, seksuaalsest sättumusest, soolisest identiteedist või soolisest
väljendumisest.
Osapoolte vaheline nõusolek suguaktiks või nõusolek eelnevaks vastastikuseks seksuaaltegevuseks ei
tähenda tingimata nõusoleku andmist mistahes järgnevaks suguaktiks.
Nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas akti algatav isik on narkootikumide mõju all ja/või
alkoholijoobes.
Pärast esialgset nõusoleku andmist võib seda igal ajal tagasi võtta.
Nõusolekut ei ole antud, kui isik on teovõimetu, mis tekib siis, kui isik ei ole võimeline teadlikult valima
suguaktis osalemist. Teovõimetus võib olla põhjustatud teadlikkuse puudumisest või magamisest,
sunniviisilisest vabaduse piiramisest, või kui isik mõnel muul põhjusel ei saa anda nõusolekut. Olenevalt
joobe astmest, isik, kes on alkoholi-, narkootikumi- või muu toksilise aine joobes, võib olla teovõimetu ja
seega ei saa nõusolekut anda.
Nõusolekut ei ole antud mistahes sunduse, hirmutamise, jõu kasutamise, või vigastamise hirmu
tingimustes.
Kui nõusolek on tagasi võetud või seda ei saa enam anda, tuleb seksuaaltegevus lõpetada.

Narkootikumide ja alkoholi kasutamisega seotud süüdistusasja amnestia
Rockland Community College iga tudengi tervis ja ohutus on ülimalt tähtis. RCC saab aru, et üliõpilased,
kes viibisid alkoholi ja/või narkootikumide joobes (olenemata sellest, kas selle kasutamine oli tahtlik või
tahtmatu) vägivalla, sealhulgas, kuid mitte ainult koduvägivalla, kohtingu vägivalla, jälitamise või
seksuaalse vägivalla toimumise ajal, võivad karta teatada sellisest vahejuhtumist, kuna nad kardavad
potensiaalset karistust nende enda käitumise eest. RCC julgustab üliõpilasi teatama koduvägivallast,
kohtingu vägivallast, jälitamisest või seksuaalsest vägivallast institutsiooni ametnikele. Kõrvalseisjat, kes
tegutseb heas usus või vahejuhtumist teatanud isikut, kes tegutseb heas usus ja teatab ükskõik millisest
koduvägivalla, kohtingu vägivalla, jälitamise, või seksuaalse vägivalla juhtumist RCC ametnikele või
õiguskaitse organitele ei karistata RCC's käitumisjuhendi rikkumise eest, mis on seotud alkoholi ja/või
narkootikumide kasutamisega koduvägivalla, kohtingu vägivalla, jälitamise või seksuaalse vägivalla
vahejuhtumi toimumise ajal või toimumisele lähedasel ajal.

Üliõpilaste õigused
Kõikidel üliõpilastel on õigus:
Teha ettekanne kohalikele õigusorganitele ja/või osariigi politsele;
Avalikustada koduvägivalla, kohtingu vägivalla, jälitamise, või seksuaalse vägivalla vahejuhtumid;

Teha otsus, kas teatada või mitte kuriteost või rikkumisest ja osaleda õigus- või uurimisprotsessis ja/või
kriminaalõiguse protsessis ilma institutsioonipoolse surveta;
Osaleda protsessis, mis on õiglane, erapooletu ja tagab piisava etteteatamise aja ning reaalse võimaluse
olla ärakuulatud;
Olla koheldud väärikalt ja saada institutsioonilt austavat, õiglast ja lugupidavat tervishoidu ja
nõustamisteenuseid, kui need on olemas;
Olla vaba igasugustest soovitustest, et vahejuhtumist teatanud isik on valesti toiminud nende kuritegude
ja rikkumiste toimepanemise ajal või oleks pidanud käituma mõnel teisel viisil, et vältida selliseid
kuritegusid või rikkumisi;
Kirjeldada juhtumit nii vähestele institutsiooni esindajatele kui võimalik ja mitte asjatult korrata
vahejuhtumi kirjeldust.
Olla kaitstud institutsiooni, õpilaste, süüdistatava ja/või vastustaja ja/või nende sõprade, pere ja
tuttavate poolsest kättemaksu eest institutsiooni jurisdiktsiooni piires;
Juurdepääsule vähemalt ühe astme apellatsiooni kindlakstegemisele;
Nende poolt valitud nõustajale, kes võib abistada ja nõustada juhtumist teatanud isikut, süüdistatavat
või vastustajat kogu õigus- või uurimisprotsessi vältel, sealhulgas kõikide kohtumiste ja ülekuulamiste
ajal, mis on seotud sellise protsessiga;
Kodanikuõigustele ja praktiseerida usutavasid ilma uurimis-, kriminaalõiguse organite või institutsiooni
õigusorganite või uurimisprotsessi sekkumiseta.

Õigused kehtivad olenemata rassist, nahavärvusest, rahvuslikust päritolust, usust, usutunnistusest,
vanusest, puudest, soost, soolisest identiteedist või väljendusest, seksuaalsest sättumusest,
perekondlikust staatusest, rasedusest, eelsoodumuslikest geneetilistest omadustest, sõjaväelisest
staatusest, perevägivalla ohvri staatusest või süüdimõistvast kohtuotsusest ja sõltumata sellest, kas
kuritegu või rikkumine toimus ülikoolilinnakus, väljaspool ülikoolilinnakut või välismaal õppimise ajal.

Teil on õigus teatada juhtunust ülikooli politseile või ülikooli turvateenistusele, kohalikule õiguskaitse
organile ja/või osariigi politseile või jätta juhtunust teatamata; teavitada juhtumist oma institutsiooni;
institutsioonipoolsele kaitsele vahejuhtumist teavitamisest tuleneva kättemaksu eest; ning saada oma
institutsioonilt abi ja vahendeid.

