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کریمینل اینڈ فیملی الء

اونٹاریو خواتین کے لئے فیملی الء

تمام خواتین۔ ایک فیملی الء۔
اپنے حقوق کو جانیئے۔

کریمینل اینڈ فیملی الء

کریمینل اینڈ فیملی الء

اس کتابچے کا مقصد آپکو قانونی مسائل کی بنیادی سوجھ بوجھ
فراہم کرنا ہے۔ یہ کسی انفرادی قانونی مشورے یا معاونت کا متبادل
نہیں ہے۔ اگر آپ کو فیملی الء کے مسائل کا سامنا ہے تو یہ صالح
دی جاتی ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو سمجھنے اور اپنے حقوق کی
حفاظت کرنے کے لئے جلد از جلد قانونی مشورہ حاصل کیجئے۔ فیملی
الء وکیل تالش کرنے اوراسکی ادائیگی کی مزید معلومات کے لئے
ہمارا کتابچہ بعنوان “آپ کے فیملی الء کے مسائل کے حل میں مدد
کی تالش” (“)”Finding Help with your Family Law Problem
دیکھئے ۔ آپ “لوکنگ فار اے فیملی الءالئیر” (“Looking for a Family
 )”Law Lawyerاور “وین چارجیز آر لیڈ ان اے ڈومیسٹک ڈسپیوٹ -واٹ
ٹو ایکسپیکٹ (“When Charges are Laid in a Domestic
 )”Dispute – What to Expectدیگر فیملی الء اور متعلقہ کریمینل الء
کے موضوعات پر ہمارے ویبینارز بھی دیکھنا چاہیں گے۔ یہ تمام وسائل
ہماری ویب سائٹ  .www.onefamilylaw.caپر دستیاب ہیں۔
خواتین پر تشدد کی مختلف اقسام ہیں۔ تشدد میں جسمانی ،جنسی،
جذباتی ،نفسیاتی اور مالی بدسلوکی شامل ہے۔ جب کوئی شخص کسی
مظلوم پر طاقت اور کنٹرول کا استعمال کرتا ہے ،تو اسے بدسلوکی
کرنا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے تو یہ آپ کا
قصور نہیں ہے اور ایسا آپ کی وجہ سے نہیں ہوا۔

خالف قانون ہیں؟
بدسلوکی کی کون سی اقسام
ِ

کینیڈا میں بدسلوکی کی کچھ اقسام جرائم سمجھی جاتی ہیں،بشمول:
· گھریلو حملہ یاساتھی کی جانب سے حملہ
· جنسی حملہ
· تعاقب کرنا

ان جرائم کا سب سے زیادہ شکار خواتین ہوتی ہیں۔ تشدد کرنے واال
عمومی طور پر وہ شخص ہوتا ہے جس کو متاثر کنندہ جانتا ہے ۔ کسی
تعلق کےخاتمےیاعلیحدگی کی صورت میں ایک عورت پر تشدد کا
زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
حملہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص جان بوجھ کر کسی دوسرے
شخص پراس کی اجازت کے بغیر قوت کااستعمال کرتاہے،یاقوت
ّ
لگانےکی کوشش کرتاہے یا قوت کے استعمال کرنے کی دھمکی دیتا
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ہے ۔ حملہ کرنا ایک جرم ہے  ،چاہے آپ اس سے جسمانی طور پر
زخمی ہوئے ہوں یا نہیں۔
حملے کرنے کی درج ذیل اقسام ہیں:

·
·
·
·
·
·

تھپڑمارنا
دھکیلنا
الت مارنا
ُ ّ
مکےمارنا
چاقوسےوارکرنا
کوئی ایسی شے پھینکنا جس سےآپ ڈرجائیں یا زخمی ہوجائیں

گھریلوتشدد سے مراد ایسا تشدد ہے جو قربت کے تعلقات رکھنے والے
پارٹنرز یعنی ساتھیوں کے مابین پیش ٓائے ،قطع نظرانکی جنس،جنسی
رجحان یا صنفی شناخت کے۔ پارٹنرز کا قانونی طور پر شادی شدہ ہونا
یا اکٹھے رہنا ضروری نہیں  ،جب تک کہ ان کے درمیان جنسی تعلق
قائم ہو یا قائم رہا ہو۔ گھریلو تشدد قانون کے خالف ہے۔
ً
ّ
کوئی بھی فرد مثال آپ ،آپ کا پارٹنر ،آپ کے بچے ،یا دیگرگواہان
جیسا کہ آپ کے دوست اور ہمسائے بھی گھریلو تشدد کے خالف
شکایت درج کرانے کے لئے پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
جنسی حملہ ایساجنسی عمل یاچھونا ہےجس پرآپ رضامند نہیں۔
رضامندسےمراد آپ کااپنی مرضی سےجنسی عمل کرنا یاچھونے پر
راضی ہونا ہے۔ اگر آپ ایسی کیفیت میں کسی جنسی عوامل میں
حصہ لیتے ہیں جب آپ بری طرح شراب یامنشیات کے نشے میں دھت
ہوں  ،یا آپ سو رہے ہوں یا بے ہوش ہوں ،تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ
میں اس وقت آزادی سے مان جانے یا رضا مندی دینےکی صالحیت
نہیں ہوتی۔
رضا مندی حرکات یا الفاظ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ جو
شخص جنسی عمل یا چھونے کا آغاز کرتا ہے  ،اس کو ایسےمناسب
اقدامات کرنےکی ضرورت ہوتی ہے جن سے دوسرے شخص کی
رضامندی کو یقینی بنایا جا سکے۔
کینیڈا میں آپ کے پارٹنر کے خالف ،آپ پر جنسی تشدد کرنے پر
فرد جرم عائد ہو سکتی ہے  ،چاہے آپ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوں۔
ِ
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جنسی تشدد ایک جرم ہے چاہے آپ جسمانی طور پر زخمی نہ بھی
ہوئی ہوں۔ جنسی تشدد میں درج ذیل شامل ہو سکتےہیں:
·
·
·
·

ایک ناپسندیدہ بوسہ؛
ایک ناپسندیدہ جنسی لمس؛
جبری زنا؛
آپ سےجبری طورپرکوئی جنسی عمل کرانا ،کسی دھمکی
کےاستعمال سے یا یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم ایسے نہیں کرو
گی تو تمہارے ساتھ یا تمہارے کسی عزیز کے ساتھ کچھ برا
ہو جائے گا۔

اکثر جنسی حملے ایسے فرد کی طرف سے کئے جاتے ہیں ،جسے
شریک حیات آپ کی مرضی کے
مظلوم پہچانتی ہے۔ اگر آپ کا قریبی
ِ
خالف کوئی جنسی عمل کرنے کے لئے آپ کو مجبور کرے تو یہ جنسی
حملہ ہو سکتا ہے۔
تعاقب سے مراد ہے کہ جب آپ کسی شخص سے رابطہ نہ رکھنا چاہتی
ہوں وہ ایسی حرکات کرے جن سے آپ خوفزدہ ہوں۔ تعاقب کرنا ایک
جرم ہے چاہے آپ کا پیچھا کرنے واال آپ کو کوئی جسمانی نقصان نہ
بھی پہنچائے تعاقب خالف قانون ہےاوراسےمجرمانہ طورپرہراساں کرنا
کہتےہیں۔ کوئی شخص آپ کا تعاقب کر کے شائد قانون کی خالف
ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے اگر وہ:
·
·
·
·
·
·
·
·
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آپ کودیکھتا ہےاورآپکا پیچھا کرتا ہے؛
آپ کو تحائف بھیجتا ہے جو آپ کو نہیں چاہیئے ہوتے؛
آپ کی جائیداد کونقصان پہنچاتا ہےیا پہنچانےکی دھمکی
دیتا ہے؛
آپ سےرابطہ کرتا ہے یارابطہ کرنےکی کوشش کرتا ہے ،اوریہ
جانتے ہوۓ کہ آپ رابطےمیں نہیں رہناچاہتی ہیں؛
آپ کو التعداد پیغامات بھیجتا ہے جن کی آپ کو ضرورت
نہیں ہوتی؛
آپ کو دوسروں کے ذریعے غیر ضروری پیغامات بھجواتا ہے؛
آپکو،آپکےخاندان کویا پالتوجانورکونقصان پہنچانےکی دھمکی
دیتا ہے؛
درج باال میں سے کوئی بھی کام فون کے ذریعے  ،خطوط یا
تحریروں میں انٹرنیٹ پر یا بذات خود کرتا ہے۔
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اگرآپ کا تعاقب کیا جارہا ہے،تو اس بات کو ایک جریدےمیں درج
کریں تعاقب کرنےواال ایسا کیا کرتا ہے جس سے آپ خوفزدہ ہو جاتی
ہیں،اورکب اورکہاں ایسا ہوا۔ یہ ریکارڈ آپ کو پولیس اور عدالت کو
اس بات پرآمادہ کرنے کے لئے مدد دے سکتا ہے ،کہ تعاقب کرنے واال
قانون کی خالف ورزی کررہا تھا۔

قانون آپ کی کیسے مدد کرسکتا ہے

جونہی آپ نے تعلق توڑا ،ہو سکتا ہے کہ تب ہی سے آپ اور آپ کے
ّ
بچوں کو آپ کے پارٹنر کی طرف سے بہت زیادہ خطرہ ہو۔ اگر آپ اپنے
بدمزاج زوج یا پارٹنر کو چھوڑنے کا سوچ رہی ہیں تو ایسے اقدامات
ً
کرنا ہوں گےجن کو کرنے سے آپ محفوظ رہ سکتی ہیں۔ مثال ،پولیس
سے  ،کسی مقامی خواتین کی تنظیم سے یا داراالمان برائے خواتین سے
رجوع کرنا اور اپنی حفاظت کے واسطے منصوبہ بندی کرنا شامل ہیں۔۔
اس کے عالوہ کچھ اورطریق ٗوں سے بھی قانون آپ کی مدد کر سکتا
ہے ،اور یہ بھی حفاظتی منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔

 .1پولیس کی مداخلت

اگر آپ خوفزدہ ہیں اور محفوظ محسوس نہیں کرتی ہیں ،اگر آپ کے
شریک حیات نے آپ کو مارا ہے یا مارنے کی دھمکی دی ہے ،یا آپ
ِ
پر جنسی حملہ کیا ہے ،تو آپ مدد کے لئے پولیس کو بال سکتی ہیں۔
کینیڈا کی پولیس فورسز تفتیش کریں گی اور اگر انہیں جرم کے پیش
آنے کی ٹھوس شواہد مل جائیں تو وہ فرد جرم عائد کریں گی۔
ایک شخص جو کہتا ہے کہ وہ کسی جرم کا نشانہ بنا ہے اور وہ پولیس
کو ایک باقاعدہ بیان دیتا ہے (جسے عمومی طور پر “شکایت درج
کرانا” کہا جاتا ہے) اس کو “شکایت کنندہ“ کہا جاتا ہے۔جبکہ کوئی ایسا
شخص جس پر کسی جرم (جس کو فوجداری جرم بھی کہتے ہیں) کا الزام عائد
کیاجاتا ہے اس کو “ملزم“ کہاجاتاہے۔

 .2قربت کے تعلقات والےساتھی کی جانب سےتشدد
ہونےکی اطالع دینا

جب پولیس قربت کے تعلقات والے ساتھیوں کے مابین جھگڑے کی جگہ
پر پہنچتی ہے تو ان کو صورت حال کا جائزہ لے کرفیصلہ کرنا ہوتا
ہےکہ آیا حملہ ہوا کہ نہیں ،اور مرکزی جارح ،یاحملہ آورکون تھا۔ اگرآپ
پولیس سےبات کریں تو یہ اہم ہےکہ انہیں سچ بتائیں۔
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اونٹاریو میں ،اگر پولیس کو یہ یقین ہو کہ ثبوت موجود ہیں کہ ایک
شخص نے اپنے موجودہ یا سابقہ قربت کے تعلقات والےساتھی پر حملہ
کیا ہے ،تو پولیس فوجداری الزام عائد کرنے کی پابند ہے ،چاہے حملہ
آور پولیس کو ایسا کرنے پر اپنی ٓامادگی نہ دے۔ اس کو مینڈیٹری
چارجنگ پالیسی کہا جاتا ہے۔
اگر پولیس کو یہ یقین ہو جائے کہ کسی عورت نے اپنے ساتھی پر حملہ
کیا ہے تو اس پر بھی فرد جرم عائید کی جاسکتی ہے ۔ کبھی کبھار
پولیس پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ مرکزی جارح کون تھا ،تو دونوں ساتھیوں
پر فرد جرم عائید ہو گی۔ اس کو “ ”Dual Chargingکہتے ہیں۔
اونٹاریومیں گھریلو تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لئے ایک
مخصوص عدالتی نظام ہے ،جس کو ڈومیسٹک وائیلنس کورٹ کہا
جاتا ہے۔ سرکاری وکیل جس کو کراؤن کونسل کہتے ہیں ،اور دیگر
عدالتی عملے کوقربت کے تعلقات والےساتھیوں کےما بین تشدد کو
سمجھنے کی خاص تربیت دی جاتی ہے ۔
ڈومیسٹک وائیلنس کورٹ مقدمات سے مختلف انداز میں نمٹ
سکتی ہے ا گر ایسا جرم پہلے نہ ہوا ہو اور جس میں کوئی ہتھیار
استعمال نہیں کیا گیا یا کسی کو گہرےجسمانی زخم نہیں لگے ۔ حملہ
کرنے واال حملہ کرنے کا اقرار کر لے اور اپنے ساتھی کو سمجھنےاور
(اپنی عادت کو) ختم کرنے کے لئے کونسلنگ میں حصہ لے ،تومارنے
واالمجرمانہ ریکارڈ کا متحمل نہیں ہوتا ۔ اس کونسلنگ پروگرام کو
پارٹنراسالٹ رسپونس پروگرام (پی اے آر) کہا جاتا ہے۔ اگر ملزم پی اے
آر مکمل نہ کرے  ،اور دیگر زیادہ سنجیدہ مقدمات میں،سرکاری وکیل
مقدمہ چالنے کی درخواست کرے گا۔

 .3وکٹم/وٹنس اسسٹنس پروگرام (وی  /ڈبلیو اے پی)

اگر آپ پر تشدد کرنے والے کے خالف الزامات لگائےگئے ہیں
تواونٹاریووکٹم/وٹنس اسسٹنس پروگرام (وی  /ڈبلیو اے پی) گھریلومار
ِپیٹ،جنسی تشدداورمجرمانہ طورپرہراساں (تعاقب) کے متاثرہ افراد اور
گواہوں کی مدد کر سکتا ہے۔
وی  /ڈبلیو اے پی کے کارکن عدالتی کاروائی کے ہر مرحلے پر
معلومات فراہم کرتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کا
ّ
معاملہ ٹرائیل یعنی مقدمے کے لئے جاتا ہے تو کارکن ترجمانوں کا
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بھی بندوبست کر سکتے ہیں اورآپ کو سہارا فراہم کرنے والےکمیونٹی
کے وسائل دالنےمیں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے عالقے میں
کوان نمبروں پرکال کریں۔
پروگرام ڈھونڈنے کے لئے ،وکٹم سپورٹ الئن
ِ
( 416-314-2447ٹورانٹو)
( 1-888-579-2888ٹول فری)

 .4اپنی توہین کرنے والے کی رہائی یا ضمانت کی شرائط
کے بارے میں جانئے

اگرآپ پر تشدد کرنے والے/والی کو گرفتارکرکے گھر یلو مار ِپیٹ ،
جنسی تشدد یا مجرمانہ طور پر ہراساں کرنے (تعاقب کرنے) کا الزام
عائد کیا جاتا ہے تو پولیس ملزم کو کچھ شرائط کے ساتھ چھوڑ
سکتی ہے ،یا ملزم کو اس وقت تک جیل میں رکھ سکتی ہے جب
تک اس کی ضمانت کی سماعت نہ ہو جائے۔ ضمانت کی سماعت کے
دوران عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ملزم کو مقدمے کی سماعت کے
ختم ہونے تک جیل میں رکھا جائے یا ضمانت پر کمیونٹی میں جانے
کی اجازت دے دیجائے۔ ضما نت ملزم کی مقدمے کی سماعت سے
پہلے عارضی رہائی ہے۔
ضمانت پر رہا شدہ شخص مقدمے کے خاتمے تک کمیونٹی میں آزاد
رہ سکتا ہے ،لیکن اس پر شرائط الگو ہوں گی ،اور ہو سکتا ہے کہ
اس کو سخت اصولوں کی پابندی کرنا ہو۔ ان کو آزادی کی شرائط یا
ضما نت کی شرائط کہا جاتا ہے۔ کچھ شرائط جن کا ملزم کو عمومی
طور پر حکم دیا جاتا ہے ،مندرجہ ذیل ہیں:
·

·

·
·
·
·

الزم ہے کہ وہ متاثرہ شخص سے دور رہے (یا اس وقت تک دور
رہے جب تک متاثرہ شخص رابطہ کرنے پر راضی نہ ہو جائے)؛
بات نہیں کر سکتا ،نہ ہی فون ،ٹیکسٹ،ای-میل ،دوسرے
لوگوں کے ذریعے سے کوئی پیغام بھجوانا یا دوسروں کے
ذریعے سے متاثرہ شخص سے رابطہ کرنا؛
ایک خاص وقت تک گھر آجائے (اس کو “کرفیو” کہا جاتا ہے)؛
شراب نوشی اور منشیات کا استعمال ہرگز نہ کرے؛
اسکی ملکیت یااس کےپاس کوئی بندوق یا پستول نہ ہو؛
وہ اپنےرہنےکےلئےکوئی اورجگہ ڈھونڈے۔

ضمانت کی شرائط کا اطالق ملزم کی اپنےبچوں سےمالقات کومحدود
کرنے پر بھی ہوسکتا ہے۔
www.onefamilylaw.ca
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اگر آپ ملزم سے خوفزدہ ہیں تو آپ پولیس  ،وکٹم/وٹنس اسسٹنس
ورکر ،کراؤن کونسل (سرکاری وکیل) ،یا جج کو کال کر سکتی ہیں۔
عدالت ملزم پر تفصیلی شرائط عائد کر دے گی ،یامقدمےکے اختتام
تک ملزم کو جیل میں بند کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔

اے) ملزم پرشرائط کب تک الگورہتی ہیں؟
اکثر مقدمات میں ،عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ رہائی کی شرائط تب
الگو ہوں گی جب تک فوجداری مقدمہ ختم نہ ہو جائےاور تمام الزامات
سے نمٹ نہ لیاجائے۔ اگر عدالت مقدمہ کا اختتام کرنےسے پہلے ان
شرائط میں ردوبدل کرنےجا رہی ہے تو آپ کو پہلے مطلع کیاجائے گا۔
اگر آپ کو اپنے مارنے والے پر الگو شرائط کے حوالے سے ٓاپ کے
کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو آپ کو پولیس یا وکٹم/وٹنس اسسٹنس
ورکریا کراؤن کونسل کو ِان سے ٓاگاہ کرنا چاہیے۔
بی) اگر ملزم پر لگائی جانے والی شرائط فیملی کورٹ کے کسی حکم
سے متصادم ہوں؟
عام طور پرکریمینل کورٹ فیملی کورٹ کے مقدمات یا فیملی کورٹ
کے احکام کے بارے میں علم نہیں رکھتی۔ کسی فیملی کورٹ نے ہو
سکتا ہے کہ حکم دیا ہو کہ آپ کے بچوں کے والد/والدہ کو ا یک
ساتھ وقت گزارنے کا حق حاصل ہے۔ کریمینل کیس میں  ،رہائی کی
شرائط میں یہ درج کیا جا سکتا ہےکہ ملزم جو کہ والدین میں سے
ایک ہے وہ الزمی طور پر آپ سے اور آپ کے بچوں سے دور رہے گا۔
ایسا ہونے کی صورت میں کیا کیاجائے یہ معلوم کرنابہت دشوارہوتا
ہے۔ یہ اہم ہے کہ دونوں عدالتوں یعنی فیملی کورٹ اور کریمینل کورٹ
کو دونوں مقدمات سے ٓاگاہ کیا جائے ۔ کریمینل کیس میں آپ وکٹم/
وٹنس اسسٹنس ورکر ،کراؤن کونسل یا جج کو فیملی کورٹ کے کسی
بھی حکم کا بتا سکتے ہیں۔ آپ کو جتنا جلدی ہو سکےقانونی مشورہ
حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیئےتاکہ کسی حل کے لئے مدد
مل سکے۔
سی) کیا کوئی مقدمہ سے قبل ملزم پر نظر رکھے گا؟
عدالت یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ ٹرائیل سے پہلے رہا کئے
جانے کی صورت میں ملزم کی حرکات و سکنات پر کوئی شخص
کڑی نظر رکھے۔ ایسے شخص کو شورٹی کہا جاتا ہے اور یہ کوئی
بھی ہوسکتاہے جس کو ملزم پہلے سے جانتا ہو۔ شورٹی کو ملزم کی
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رہائی سے قبل پیسے جمع کرانے کا بھی وعدہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر
ملزم اپنی رہائی کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی توڑتا ہے
توشورٹی پولیس کوٓاگاہ کرنے کا پابند ہو گا۔ اگر آپ جانتی ہیں کہ آپ
کو مارنے والے نے کسی ایک شرط کی خالف ورزی کی ہے  ،تو آپ
کو اس کی اطالع پولیس یا وکٹم/وٹنس اسسٹنس ورکریا کراؤن کونسل
کو دینی چاہیے۔ شورٹی کو اطالع دینا ضروری نہیں ہے۔

ڈی) کیا ہوگا اگر ملزم نے رہائی کی شرائط پرعمل نہ کیا؟
اگر آپ کو تشویش ہے کہ ملزم آپ کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ
بندی کررہا ہے تو آپ کو اسی وقت پولیس کو ٓاگاہ کرنا چاہیے۔
اگرملزم ضمانت پررہا ہو چکا ہےاوروہ اپنی رہائی کی کوئی سی بھی
شرط کو توڑتا ہے ،تو یہ عدالتی حکم کی خالف ورزی ہے،اوراس
پرایک اور فوجداری الزام عائد کیا جا سکتا ہے۔
عدالت یہ فیصلہ سنا سکتی ہے کہ ایک ملزم جو بار بار رہائی کی
شرائط کو توڑتا ہےاس کو ٹرائیل کے اختتام تک کمیونٹی میں رہنےکی
اجازت نہیں ہونی چاہیئے۔ ضمانت واپس لی جا سکتی ہے اور ملزم
کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا جا سکتا ہے ،جب تک ٹرائیل ختم
ہو جائے۔

ای) ٹرائیل کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اگر ملزم کو مجرم نہیں پایا جاتا ،تو اس شخص کو بغیر شرائط کے
کمیونٹی میں جانے کی اجازت ہے۔ اگر ملزم کو مجرم قراردے دیاجائے
تو عدالت مختلف سزائیں سنا سکتی سزاؤں کی بنیاد جرم کی نوعیت
پر ہو گی۔ایسا شخص جوجرم کرنے پر مجرم قرار پائےاس کو “کنوکٹڈ”
کہا جاتا ہے۔ یہ جاننےکےلئےکہ ملزم پرجرم ثابت ہونے کے بعد اسکے
ساتھ کیا ہوگا ،آپ وکٹم/وٹنس اسسٹنس ورکریا کراؤن کونسل سے
رجوع کریں۔

 .5آپ پر تشدد کرنے والے کو دور رکھنے کے لئے
عدالتی حکم نامہ لینا

اگر آپ کو مارا گیا ہے ،دھمکی دی گئی ہے ،پیچھا کیا گیاہےیا
کسی اور کے ذریعے سے خوفزدہ کیا گیا ہے تو عدالت یہ حکم دے
سکتی ہے کہ آپ کو مارنے واال آپ سے دور رہے ،اگر آپ کے پاس
خوفزدہ ہونے کی مناسب وجہ ہے یعنی کہ وہ شخص آپ کو اور آپ کے
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بچوں کو نقصان پہنچائےگا۔ یہ اہم ہے کہ عدالتی حکم نامے کے ساتھ
ساتھ ایک مکمل حفاظتی منصوبہ بھی ہو۔ آپ کسی دارالمان برائے
خواتین یا کسی ا دارے سے حفاظتی منصوبہ بنانے کے لئے مدد لے
سکتی ہیں۔ دو اقسام کے عدالتی حکم نامے جو آپ حاصل کر سکتی
ہیں وہ یہ ہیں:
 )iصلح نامے – کسی کریمینل کورٹ سے

اگر آپ کویہ خوف ہے کہ کوئی آپکو،آپ کےساتھی کو،یاآپ کےبچے
کو نقصان پہنچائے گا ،یا آپکی جائیداد کوتباہ کر دے گا ،تو آپ
ایک صلح نامہ حاصل کرسکتی ہیں۔ صلح نامےکو “شورٹی یا امن
برقراررکھنےکےشناخت” بھی کہاجاتاہے۔ یہ ایک کریمینل کورٹ آرڈر ہے
جو آپ کو مارنے والے کی کچھ کرنے کی صالحیت کو محدود کر دیتا ہے،
اور اس کو پابند کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ،آپ کے خاندان یا
جائیداد کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے۔اس میں اس شخص کےخالف،
جس سے آپ خوفزدہ ہیں ،مجرمانہ الزام یاسزا ہونے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ صلح نامہ کوئی فوجداری الزام نہیں ہے ،لیکن اگر آپ پر
تشدد کرنے واال صلح نامہ کی پابندی نہیں کرتا تو یہ ایک جرم ہے

اے) صلح نامہ کب تک کارآمد ہے؟
صلح نامہ ایک سال کی مدت کے لئے بنوایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پر
تشدد کرنے واال صلح نامہ کی پاسداری نہیں کرتا ،یا اگر خوفزدہ رہنے
کی کوئی دوسری مناسب وجہ ہے توٓ،اپ ایک طویل المعیادصلح نامہ
کی درخواست دے سکتی ہیں۔
بی) میں صلح نامہ کیسےحاصل کروں؟
صلح نامہ کےحصول کےلئے،پولیس یا مقامی عدالت میں جائیے
اورجسٹس آف پیس (جے پی) سے بات کرنے کی درخواست کریں۔ پولیس سے
پہلے بات کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس کسی شخص کے سابقہ
کریمینل ریکارڈ کی معلومات ہوتی ہیں (جو جے پی کے پاس نہیں
ہوتی ہیں)۔
یہ جاننا اہم ہے کہ عدالت آپ پر تشدد کرنے والے کو مطلع کر دے گی
کہ آپ نے صلح نامہ کی درخواست دائر کی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا
چاہیئے کہ آپ کو صلح نامہ کے حصول کے لئے اپنے تشدد کرنے والے
کے ساتھ عدالت میں حاضر ہونا پڑ سکتا ہے۔
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عدالت میں آپ سچ بولنے کا حلف اٹھائیں گی ،اور پھر جے پی کو
ٓاگاہ کریں گی کہ آپ تشدد کرنے والے سے خوفزدہ کیونکر ہیں ،اور
آپکو اپنے تشدد کرنے والے پر کیا حدود لگوانی ہیں جن سے آپ
محفوظ محسوس کریں۔ آپ پر تشدد کرنے واال صلح نامہ کی شرائط
سے اتفاق کر سکتا ہے یا ان کے خالف بحث بھی کر سکتا ہے۔
اگر جے پی یہ تسلیم کرلے کہ آپ کو ،آپ کے ساتھی ،آپ کے بچے یا
جائیداد کو نقصان پہنچنے کی آپ کے پاس کوئی مناسب وجہ ہے توجے
پی کے اختیارات یہ ہیں کہ:
· صلح نامہ جاری کرنے کاحکم دے جس میں ایسی حدود لگائی
گئی ہوں جو جے پی کےخیال میں آپ کی حفاظت کے لئے
ضروری ہوں؛
· آپ پرتشدد کرنے والے کوصلح نامہ پردستخط کرنےکاحکم
دے؛ اور،
· اگرآپ پر تشدد کرنے واال اس پر دستخط نہ کرے ،تو وہ آپ
پر تشدد کرنے والےکو ایک سال تک کے لئے جیل میں جانے
کا حکم دے سکتا ہے۔

اپنےصلح نامہ کو پولیس اسٹیشن میں دکھائیں اور ان سے یہ درخواست
ٰ
کریں کہ وہ اسے کینیڈین پولیس انفارمیشن سینٹر (سی پی آئی سی)
کے ساتھ منسلک کر دیں ۔ اس طرح اگر آپ کا تشدد کرنے واال حکم
دی گئی حدود کی پاسداری نہیں کرتا تو پولیس سی پی آئی سی کو
جانچ کردیکھ سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایک امن کا بانڈ ہے،۔
آپ کویہ معلوم ہونا چاہیئے کہ جے پی آپ کی صلح نامہ کی درخواست
خارج بھی کر سکتا ہے ،یا آپ کے خالف بھی کوئی صلح نامہ جاری
کر سکتا ہے یا آپ اور آپ کے تشدد کرنے والے ،دونوں کے خالف۔
اگر عدالت حکم دے کہ آپ کو الزمی صلح نامہ پر دستخط کرنے ہیں
تو پہلے ایک وکیل سے بات کرنے کی درخواست کریں ،تاکہ ٓاپ یہ
یقین کرلیں کہ آپ کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی ہیں۔
 )iiامتناعی احکامات – کسی فیملی کورٹ سے

ً

حکم امتناعی بہت حد تک ایک صلح نامہ ہے ،لیکن یہ خصوصا
ایک
ِ
خاندانی تشدد یا مار ِپیٹ سے متعلق ہوتا ہے۔ ایک ریسٹریننگ آرڈر
(امتناعی حکم) ایسا آرڈر ہوتا ہے جواگرآپ کے پاس اپنی یا اپنے بچوں
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کی حفاظت کے بارے میں خوفزدہ ہونے کی کوئی مناسب وجہ ہو توٓاپ
فیملی کورٹ سے اسے حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے
شخص کے خالف امتناعی حکم نامے کی درخواست دے سکتی ہیں
جس سے آپ کی شادی رہی ہو یا کوئی ساتھی جس کے ساتھ آپ
رہتی رہی ہوں ،چاہے آپ بہت کم عرصے کے لئے ہی اکٹھے کیوں نہ
رہے ہوں۔ اگر فیملی کورٹ میں آپ کا پہلے سے کوئی مقدمہ چل رہا
ہے تو آپ اپنے دعوے میں ہی حکم امتناعی کی درخواست دے سکتی
ہیں۔ آپ امتناعی حکم نامے کی درخواست بغیر کسی دوسرے فیملی
الء یا فوجداری مقدمے کے دے سکتی ہیں۔

اے) ایک امتناعی حکم کتناعرصہ چل سکتا ہے؟
عدالت حکم دے سکتی ہے کہ امتناعی حکم ایک خاص عرصے یا
ہمیشہ کے لئے کارآمد ہو گا یا آپ کی حفاطت کو مدنظر رکھتے ہوئے
جتنا عدالت چاہے اتنا طویل ہو سکتا ہے۔
حکم امتناعی کیسے حاصل کروں؟
بی) میں
ِ
اونٹاریو میں امتناعی حکم نامےکی درخواست دینے کے لئے آپ کو
فیملی کورٹ جانا ہو گااور ایک درخواست فارم بھرنا ہو گا۔ بہت سی
چھوٹی عدالتوں میں وکالء ،قانون پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور عدالتی
عملہ ہوتا ہے جو آپ کو فارم بھرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
آپ امتناعی حکم نامے کو ویسے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور
فیملی کورٹ میں اپنے مقدمے کے ایک جزو کے طور پر بھی جن میں
آپ دیگر معامالت سے بھی نمٹ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ بچوں کی
حوالگی ،بچوں کی سپورٹ ،نان ونفقہ یا طالق۔ امتناعی حکم حاصل
کرنے کے لئے عمومی طور پر آپ اور آپ پر تشدد کرنے والے ،دونوں
کو بھی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا ۔ امتناعی حکم لینے میں کئی
ماہ لگ سکتے ہیں کیونکہ فیملی کورٹس بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔

سی) ہنگامی صورتحال
ہنگامی حاالت میں ،آپ ایک ارجنٹ ریسٹریننگ آرڈر کی درخواست دے
سکتی ہیں۔ آپ عدالت سے ٓاپ پر تشدد کرنے والے کو مطلع کیئے بغیر
بھی امتناعی حکم کی درخواست دے سکتی ہیں ۔ اس کو “ایکس پارٹے”
آرڈر کہتے ہیں۔عدالت اس قسم کے امتناعی احکام پر مختصر مدت کے لئے
رضامند ہو سکتی ہے ،جب تک آ پ کے تشدد کار کو جواب دینے کا موقعہ
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نہ مل جائے اور پھر عدالت ایک حتمی فیصلہ کرتی ہے۔ ارجنٹ اور
ایکسپارٹے احکامات کے اصول سخت ہوتے ہیں اور اس میں کسی وکیل
سے مدد کی درخواست کرنا ایک اچھا خیال ہے۔
 )iiiجب آپ کے پاس صلح نامہ یا امتناعی حکم نامہ ہو – ایمرجنسی
میں کیا کیا جائے

جب آپ کے پاس امن کا بانڈ یا امتناعی حکمنامہ ہو تو اس کی ایک
نقل اپنے پاس رکھیں۔
عدالت جن حدود کوصلح نامہ یا امتناعی حکمنامے میں حکم دے
سکتی ہے وہ ایسی ہی ہیں جیسی حدود ضمانتی رہائی کی شرائط
میں ہوتی ہیں ،جیسا کہ:

· آپ یا آپ کے خاندان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی
رابطہ نہ ہوگا
· آپ سے اور آپکے گھر ،کام کی جگہ اوراسکول سےدور رہے گا
· کوئی پستول یا بندوق نہیں

اگر آپ کا تشدد کار عدالتی حکم کے کسی حصے کی پیروی نہیں
کرتا ہے تو آپ پولیس کو فون کر سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ
حکم امتناعی کی خالف ورزی کی رپورٹ کر
آپ ایک صلح نامہ یا
ِ
رہی ہیں۔ امن بانڈ یا امتناعی آرڈر کی خالف ورزی جرم ہے اور پولیس
ایک شخص کوصلح نامہ یاامتناعی آرڈرکی خالف ورزی پرحراست میں
لےسکتی ہے۔

 .6کریمینل انجریزکمپنسیشن بورڈ

کریمینل انجریزکمپنسیشن بورڈ ایک فیصلہ ساز ادارہ ہے جو بعض
اقسام کےتشدد بشمول گھریلو مار کٹائی ،جنسی تشدد اور تعاقب ،کے
متاثرین کورقم دے سکتا ہے ،تاکہ جرم کےاثرات سےنمٹنےمیں انہیں
مدد مل سکے۔ یہ اثرات جسمانی اورنفسیاتی ہو سکتے ہیں ،اور واضح
ٰ
طور پرسنگین ہونے چاہیں۔ آپ بورڈ میں دعوی دائر کر سکتی ہیں
اگرچہ آپ کے تشدد کار پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا ہے یا کسی
جرم کا ذمےدارنہیں ٹھہرایا گیا ہے۔
بورڈ آپ کو رقم دے سکتا ہے اگردرج باال کسی جرم کی وجہ سے:

· آپ کو طبی عالج یا کونسلنگ سروسز کی ادائیگیاں کرنی
پڑ رہی ہیں؛
www.onefamilylaw.ca
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· آپ کو طبی عالج یا کونسلنگ سروسز کے لئے سفر کرنے
کے پیسے دینا پڑ رہے ہیں؛
· آمدنی میں کمی ہو رہی ہے؛
· درد اور بے حالی کا سامنا ہے۔
آپ آن الئن یا ہاتھ سے ایک درخواست فارم لکھ کر بورڈ کو
درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ بورڈ کے بارے میں مزید معلومات
 www.cicb.gov.on.caپریا فون کے ذریعے لے سکتی ہیں:
( 416-326-2900ٹورانٹو)
( 1-800-372-7463ٹول فری)

اس مواد میں ظاہر کئے گئے خیاالت  FLEWکے خیاالت ہیں اور ضروری نہیں
کہ صوبے کے خیاالت کی عکاسی کرتے ہوں۔
اگرچہ مالی طور پرالء فاونڈیشن ٓاف اونٹاریوکی جانب سے معاونت کی گئی ہے،
اس اشاعت کا مواد الزمی طور پر فاؤنڈیشن کے خیاالت کی عکاسی نہیں کرتا۔
جب قربت کے تعلق کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو تشدد کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ
جاتا ہے۔ اگر آپ فوری خطرے میں ہوں تو  911پر کال کریں۔ اگر آپ یا آپ
کا کوئی جاننے واال خطرے میں ہو ،تو مدد سے متعلق معلومات کے حصول
کے لئے  FLEW websiteپر جائیے۔
اگر آپ اونٹاریو میں قیام پزیر فرانسیسی بولنے والی خاتون ہیں ،آپ کو
فیملی الء عدالت کی کارروائی میں فرانسیسی زبان کی خدمات حاصل کرنے
کا حق حاصل ہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لئے کسی
وکیل ،کمیونٹی لیگل کلینک یا سپورٹ الئن TTY ,1-877-336-2433
 1-866-860-7082پر رابطہ کریں۔
فرانسیسی زبان میں خدمات حاصل کرنے کی مزید معلومات کے لئے ہماری ویب
سائٹ  www.onefamilylaw.caیا www.undroitdefamille.ca
پر وزٹ کریں۔
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فیملی الء کے دیگر موضوعات

 .1جھگڑے کا متبادل حل اور فیملی الء ()ST 001
 .2بچوں کی حفاظت اور فیملی الء ()ST 002
 .3بچوں کی امداد ()ST 003
 .4مجرم اور فیملی الء ()ST 004
 .5نگرانی اور مالقات ()ST 005
 .6گھریلو معاہدے ()ST 006
 .7فیملی الء ثالثی ()ST 007
 .8مہاجرین ،پناہ گزین اور نان سٹیٹس خواتین کے فیملی الء کے مسائل ()ST 008
 .9اپنے فیملی الء کے مسائل کے لئے مددڈھونڈنا ()ST 009

 .10فیملی الء کے تحت جائیداد کی تقسیم ()ST 010
 .11شادی اور طالق ()ST 011
 .12نان و نفقہ ()ST 012

براہ مہربانی مہربانی مزید
*یہ کتابچہ متعدد فارمیٹس میں دستیاب ہے۔
ِ
معلومات کے لئے  www.onefamilylaw.caپر دیکھیں۔ آپ اپنے فیملی الء
کے حقوق کو سمجھنے کی مدد کے لئے ویب سائٹ پر دستیاب اضافی مواد
بھی دیکھ سکتے ہیں۔

اس تحریری مواد میں شامل خیاالت  FLEWکے ہیں اور یہ ضروری
نہیں کہ یہ فنڈرز کے خیاالت کی عکاسی بھی کرتے ہوں۔

