ความรุนแรงในบาน / ครอบครัว
และ

คูมือชี้ทางไปสูกฎหมาย

ผูรางหนังสือคูมือเลมนี้คือ สุฮัด คาแมนด ซึ่งเปนผูอํานวยการและทนายความใหญของศูนยบรรษัทคําแนะนําและสิทธิการเขา
เมือง และบรรณาธิการ/ผูเขียนรวมของเอกสารเรื่อง ดิ อิมมิเกรชั่น คิท ฉบับพิมพครั้งที่ 8 ซึ่งเปนคูมือแนะแนวทางที่เขียนดวย
ภาษาอังกฤษแบบเรียบงายเกี่ยวกับกฎหมายการเขาเมือง ผูลี้ภัย และ การเปนพลเมือง ของออสเตรเลีย
การแปลหนังสือคูมือนี้ออกเปนภาษาตางๆที่มิใชภาษาอังกฤษไดรับความสนับสนุนและเงินอุดหนุนจากองคการเพื่อนโยบาย
สตรี สํานักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแหงรัฐนิวเซาธเวลส
ผูวาดการตูนบนหนาปกคือ เกร็ก โกล

เรื่องสําคัญ!
ขอมูลที่บรรจุอยูในหนังสือคูมือเลมนี้เปนขอมูลปจจุบัน ณ วันที่ 12 มกราคม 2009 และมีจุด ประสงค
เพื่อใหคําแนะแนวเกี่ยวกับวิธีดําเนินการกับความสลับซับซอนของกฎหมายการยายถิ่นในแงที่เกี่ยวกับการใช
ความรุนแรงในบาน/ครอบครัว อยางไรก็ตาม ควรใชหนังสือคูมือเลมนี้เปนแนวทางเทานั้น และไมควรใชแทน
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเชนทนายความดานการยายถิน่ ที่มีความสามารถและขึ้นทะเบียนแลว ผูอานหนังสือ
คูมือนี้หลายทานอาจพบวามีบางตอนที่เขาใจยาก หากทานตองการไดรับคําแนะนํา/ความชวยเหลือเพิ่มเติม
เราขอแนะนําใหทานผูอานซึง่ พํานักอยูในรัฐนิวเซาธเวลสติดตอไปที่ศนู ยบรรษัทคําแนะนําและสิทธิการเขา
เมือง (Immigration Advice and Rights Centre Inc.) ที่หมายเลข (02)
9279 4300 สําหรับทานผูอานที่อยูในรัฐอื่นๆ ซึ่งตองการความชวยเหลือดานการยายถิ่น ควรติดตอกับ
คณะกรรมาธิการลีเกิล เอด ในทองถิน่ ที่ทานพํานักอยู หรือที่สมาคมแหงชาติของศูนยกฎหมายชุมชน ที่
หมายเลข (02) 9264 9595 เพื่อขอทราบที่ตั้งของศูนยกฎหมายชุมชนที่อยูใกลบานทานที่สุด
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การใชความรุนแรงในบาน / ครอบครัว (DV/FV )
และกฎหมายเขาเมืองออสเตรเลีย
1

สถิติ/แบบรวดเร็ว
ตามรายงานประจําปของกระทรวงการเขาเมืองและการเปนพลเมือง
เกี่ยวกับคํารองเรียน DV/FV สําหรับปดังกลาวแสดงใหเห็นวา
•
•
•

•
•

(DIAC)

(“กระทรวงฯ”) ระหวางป 2007-

2008

สถิติ

มีคํารองเรียนเกี่ยวกับการใชความรุนแรงในบานและครอบครัว (DV/FV) 502 รายทั่วประเทศ (ในแงที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2008 DIAC ไดทําหนังสือสงตัวลูกคา 74 รายใหแกเซ็นเตอรลิงค (เพือ่ การประเมินอิสระเกี่ยวกับคํารองเรียน
DV/FV) คิดเปนอัตราต่ํากวารอยละ 15 ของคํารองทั้งหมด
ในจํานวนลูกคา 61รายที่ถูกสงตัวมาใหเซ็นเคอรลิงคประเมินผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2008 นั้น 40 รายแสดงใหเห็นวา DV/FV
ไดเกิดขึ้นจริง สวนอีก 21รายนั้นไมมี DV/FV เกิดขึ้น
ในจํานวนลูกคาอีก 49 รายที่ศาลไมเกรชั่น รีวิว ไทรบิวแนลสงใหเซ็นเตอรลิงค พบวามี 19 รายที่ DV/FV เกิดขึ้นจริง สวนอีก 26
รายนั้นไมพบวามี DV/FV เกิดขึ้น
ในดานเกระทรวงฯ ประมาณรอยละ 65 ของคํารองเรียน DV/FV ในปการเงินใดๆ สงผลใหมีการอนุมัติวีซาถาวร (ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
การมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรการดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับวีซาซับคลาสของผูรองเรียน)

ในแงของโปรแกรมการอพยพเขาเมืองสวนรวมของออสเตรเลีย คํารองเรียน DV/FV เกิดขึน้ นอยมาก ในขณะที่อาจมองเรื่องนี้ในแงบวก คือถือ
เปนหลักฐานแสดงวามีการใชบทบัญญัติในทางที่ผิดเพียงเล็กนอย แตในเวลาเดียวกันก็นําไปสูความวิตกกังวลทีว่ า ผูเขารวมที่อยูในฐานะออนแอ
ที่สุดในโปรแกรมการอพยพเขาเมืองของออสเตรเลีย อาจไมทราบวามีบทบัญญัติเกี่ยวกับ DV/FV อยูในกฎหมายอิมมิเกรชั่น หนังสือคูมือฉบับนี้มี
จุดประสงคที่จะทําใหเปนที่ทราบทั่วไปวาบทบัญญัติ DV/FV อยูในกฎหมายอิมมิเกรชั่น และเพื่อใหคําแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องที่วาบทบัญญัติ
เหลานี้ทํางานอยางไร

1. บทบัญญัติ DV/FV ในกฎหมายการเขาเมืองของออสเตรเลียคืออะไร?
บทบัญญัติ DV/ FV ซึ่งอยูในแผนก1.5 (ขอบังคับ 1.21 -1.27) ของกฎขอบังคับการยายถิ่น เปนบทบัญญัติที่ถือวามีความสําคัญมาก (ดูบทที่ 9)
ซึ่งจะกําหนดวา ภายใตกฎหมายอิมมิเกรชั่นของออสเตรเลีย ไดมี DV/FV เกิดขึ้นจริงหรือไม หากเกิดขึ้นจริง และถาวีซาที่ยื่นขอ/หรือถืออยูเปนวี
ซาที่ใชไดกับบทบัญญัติ (ดูบทที่ 2 และ 3) ผูยื่นขอวีซา/ผูถือวีซานั้นก็อาจสามารถไดรับสิทธิพํานักอยูในออสเตรเลียอยางถาวร แมวา
ความสัมพันธที่เปนเหตุผลของการไดรับวีซาไดสิ้นสุดลงแลว
บทบัญญัติ DV/FV มีจุดประสงคเพือ่ อํานวยความสะดวกใหแกผูรับเคราะห ผูซึ่งไดยื่นขอวีซาตามที่ระบุไว ในการดําเนินการไปสูการอยูอาศัย
ถาวร ทั้งนี้เพื่อที่เขาจะไดไมตองพึ่งคูครองที่กระทําทารุณหรือจําใจอยูในความสัมพันธที่โหดรายทารุณเพื่อที่จะไดพํานักอยูในประเทศอยางถาวร
ภายใตระเบียบ Migration Regulations นั้น หากพบวา DV/FV เกิดขึ้น มิไดหมายความวาผูใชความรุนแรงจะตองไดรับการตัดสินวามีความผิดใน
ชั้นศาล

สําหรับใบคํารองขอวีซาที่ยื่นเมื่อหรือหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2007 จะตองใชคําศัพทและคําจํากัดความใหมของวลี “ความรุนแรงในครอบครัว” สวนใบคํารองขอวีซาที่ยื่น
กอนหนาวันที่ 15 ตุลาคม 2007 ยังคงใชคาํ ศัพทและคําจํากัดความเกาของวลี “ความรุนแรงในบาน” การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหลานีอ้ ยูในบทที่ 9.3
1

3

2. บทบัญญัติ DV/FV ใชกับวีซาประเภทไหน?
ปจจุบันนี้ บทบัญญัติ

DV/FV

ใชกับคํารองสําหรับวีซาซับคลาสตอไปนี้เทานั้น:

หมายเลข
วีซาซับคลาส

ชื่อของวีซาซับคลาส

(‘sc’)
100
110
445
801
814
820
826
845
846
855
856
857
858

คูครอง (ถาวร นอกออสเตรเลีย)
การพึง่ พิงระหวางกัน(ถาวร นอกออสเตรเลีย – โดยทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพศเดียวกัน)
เด็กในความอุปถัมภ
คูครอง (ถาวร ในออสเตรเลีย)
การพึง่ พิงระหวางกัน (ถาวร ในออสเตรเลีย– โดยทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพศเดียวกัน)
คูครอง (ชั่วคราว ในออสเตรเลีย)
การพึง่ พิงระหวางกัน (ชั่วคราว ในออสเตรเลีย – โดยทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพศเดียวกัน)
ธุรกิจที่จัดตั้งในออสเตรเลีย
ธุรกิจทีจัดตั้งในสวนภูมิภาคที่รัฐ/มณฑลสปอนเซอรในออสเตรเลีย
ขอตกลงดานแรงงาน
โครงการเสนอการวาจางของนายจาง
โครงการอพยพเขาประเทศที่สวนภูมิภาคสปอนเซอร
วุฒิสามารถดีเดน

มีความคลาดเคลื่อนบางประการในวิธีการใชบทบัญญัติ DV/FV กับวีซาแตละประเภท เอกสารฉบับนี้เพงความสําคัญไปยัง
เรื่องที่วาจะนําบทบัญญัติ DV/FV มาใชอยางไรในกรณีเกี่ยวกับวีซาพารตเนอร - ซึ่งเปนวีซาที่สามัญที่สุดภายใตคํารองเรียน
DV/FV ที่ยื่นในออสเตรเลียภายใตกฎหมายการเขาเมือง

3. สถานการณที่ใชกับบทบัญญัติ

DV/FV

ภายใตกฎหมายการยายถิ่นของออสเตรเลีย วีซาพารตเนอรมักจะอนุมัติเปน 2 หรือ 3 ขั้น (ดูบท 3.1 ขางใต) โดยทั่วไป การ
ให วีซาถาวรเปนขั้นสุดทายของกระบวนการวีซา หากความสัมพันธซึ่งเปนรากฐานของการมีสิทธิไดรับวีซาสิ้นสุดลงกอนที่
จะไดรับวีซาถาวร การใหวีซาถาวรจะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตาม (a), (b) หรือ (c) เทานั้น โปรดพึงสังเกตวา ในกรณีที่มี
FV/DV เกิดขี้นและใช (b) หรือ (c) ไดดวย อาจเปนการงายกวาที่จะพิสูจน (b) หรือ (c) แทนที่จะพยายามอาศัย
บทบัญญัติ FV/DV กลาวคือเพียงแตตองพิสูจนใหไดวา (a), (b) หรือ (c) อันหนึ่งอันใดไดเกิดขึ้นแลวเทานั้น
(a)

ความสัมพันธสิ้นสุดลงและมี

DV

หรือ FV เกิดขึ้น
หรือ

(b)

ความสัมพันธสิ้นสุดลง และคูครองที่เปนผูส ปอนเซอรถึงแกกรรม - ในการที่จะไดรับอนุมัติวีซาถาวร
ดวยเหตุผลที่วาคูครองที่เปนผูสปอนเซอรถึงแกกรรม ผูตัดสินลงมติจะตองพอใจวาความสัมพันธระหวางผูยื่น
คํารองและผูสปอนเซอรจะยังคงดําเนินตอไปถาไมเปนเพราะผูสปอนเซอรถึงแกกรรม ถามีหลักฐานแสดงวา
ความสัมพันธไดสุดสิ้นลงกอนที่ผูสปอนเซอรจะถึงแกกรรม มาตรการนี้ก็ใชไมได
โดยปกติ ผูยื่นคํารองจะตองแสดงวาเขากับคูครองที่เปนสปอนเซอรไดพัฒนาความสัมพันธอยางแนนแฟนทั้ง
4

ดานธุรกิจ วัฒนธรรม หรือสวนตัวในออสเตรเลีย นโยบายของกระทรวงฯ ใหแนวทางไวดังตอไปนี้:
•

ความสัมพันธดานธุรกิจ อาจเปนในดานการเปนเจาของทรัพยสิน หรือการทําธุรกิจรวมกับหุนสวนที่เปน
คนออสเตรเลียน การประเมินความสัมพันธวา “ใกลชิด” หรือไมนั้น มีทางเปนไปไดวาการลงมติปฏิเสธจะ
มีผลกระทบตอความสัมพันธดานธุรกิจ

•

ความสัมพันธดานวัฒนธรรม รวมถึง แตไมจํากัดอยูแตเฉพาะ ศิลปะ ดนตรี วรรณคดี และขอบเขตของการ
มีสวนรวมของผูยื่นคํารองในกิจกรรมดานวัฒนธรรมดังกลาว

•

ความสัมพันธดานสวนตัว เกี่ยวกับความใกลชิดกับครอบครัว มิตรสหาย และขอบเขตของเครือขายสังคม
ในออสเตรเลียของผูยื่นคํารอง

หรือ
ความสัมพันธสิ้นสุดลงและมีบุตรเขามาเกี่ยวของ - หากความสัมพันธสิ้นสุดลงกอนที่จะไดรับอนุมัติวีซาถาวร
และมีบุตรเขามาเกี่ยวของดวย ผูถือวีซา/ผูยื่นคํารองยังคงมีสิทธิที่จะไดรับอนุมัติวีซาถาวร อยางไรก็ตาม จะตอง
นําหลักฐานตางๆ ตอไปนี้มาแสดงตออิมมิเกรชั่น ในกรณีเกี่ยวกับการตระเตรียมเกี่ยวกับบุตร:
• คําใหการ (statutory declaration) ของบิดาและมารดา โดยตองแจงวาทั้งสองฝายไดตกลงกันอยางไม
เปนทางการ และแจงเนื้อหาของขอตกลงในแงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบิดามารดา และ/ หรือ
• คําสั่งยินยอมซึ่งทําใหขอตกลงระหวางบิดามารดาเปนทางการ

(c)

○ ซึ่งมีผลบังคับใชตามกฎหมายเสมือนหนึ่งเปนคําสั่งของผูพิพากษา หรือ
○

คําสั่งเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรภายใตมาตรา

64B (1)

ของพระราชบัญญัติวาดวยกฎหมายครอบครัว

1975
อยางไรก็ตามโปรดสังเกตวา นโยบายขางตนเกี่ยวกับบุตรอาจเปนการดําเนินการที่เขมงวดเกินไปในกรณีเกี่ยวกับคดีของศาลสหพันธรัฐระหวาง Srour v MIMA
[2006] FCA 1228 ซึ่งวินิจฉัยอยางเห็นจริงเห็นจังวาบิดา/มารดามีความรับผิดชอบตรงตามประเด็นตอบุตรตามกฎหมาย นอกเสียจากวามีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
ความรับผิดชอบดังกลาวถูกลมเลิกไปโดยเชน คําสั่งศาล

ขั้นตอนของกระบวนการวีซาพารตเนอร

3.1

กระบวนการของวีซาพารตเนอรโดยทั่วไปแลวดําเนินไปเปน 2 หรือ 3 ขั้นตอน (นั่นคือ มี 2 หรือ 3 ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการ
ไดรับการอยูอาศัยถาวร) ในสถานการณจํากัดบางสถานการณ การอนุมัติวีซาถาวรกระทําในขั้นตอนเดียว 2

กระบวนการ 3 ขั้นตอน
วีซาคูหมั้น
sc 300

วีซาคูครองชั่วคราว
Ä

วีซาคูครองถาวร
Ä

sc 820

sc 801

* โปรดสังเกต: ‘sc’ = ซับคลาส
2

สถานการณที่จะอนุมตั ิวีซาถาวรดวยขั้นตอนเดียว นั่นคือ ผูยื่นขอวีซาไมตองถือวีซาพารตเนอรชั่วคราวเปนเวลาสองป รวมทั้ง
•

วีซาชั่วคราวออกใหบนกรากฐานที่วาผูยื่นคํารองเปนคูครองของผูถือวีซามนุษยธรรมและผูส ปอนเซอรไดแจงความสัมพันธคูครองนั้นใหอิมมิเกรชั่นทราบกอนที่
วีซามนุษยธรรมจะออก ขอยกเวนนี้ใชกับผูย นื่ ขอวีซาซับคลาส 309/100 เทานั้น ไมใชผยู ื่นขอวีซาซับคลาส 820/801

•

ความสัมพันธเปนระยะยาว นั่นคือ ความสัมพันธคูครองของทั้งคูไดดําเนินไปอยางนอยทีส่ ุดหาป หรือสองปถาทัง้ คูมีบุตรรวมกัน (ไมรวมถึงบุตรเลี้ยง) ยูย ื่นคํา
รองจะตองมีคุณสมบัตดิ ังกลาวเมื่อยืน่ ขอวีซาประเภทนี้

5

สําหรับกระบวนการ 3 ขั้นตอน:
1.

ตามปกติวีซาคูหมั้นมีอายุ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 9 เดือนนี้ ผูถือวีซาจะตองเดินทางมาถึงออสเตรเลียและสมรสกับ
ผูสปอนเซอร

2.

ทันทีที่ทั้งคูสมรสกันแลว ผูถือวีซาคูหมั้นจะตองยื่นคํารองคูครองในออสเตรเลีย (ซับคลาส 820/801) คํารองนี้สําหรับ
ทั้งวีซาถาวรและชั่วคราว ถาประสบผลสําเร็จ วีซาคูครองชั่วคราวโดยทั่วไปจะมีอายุสองป หากความสัมพันธสิ้นสุดลง
กอนที่จะไดรับวีซาชั่วคราว (หรือกอนยื่น) การอนุมัติจะทําไดถามีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดตามที่ระบุไวในบทที่ 3
ขางตนเกิดขึ้น (นั่นคือ มรณกรรมของผูสปอนเซอร การเกิดบุตรรวมกัน หรือ DV/FV)

3.

หลังจากที่ผูถือวีซาไดถือวีซาคูครองชั่วคราวมาเปนเวลาประมาณสองป อิมิเกรชั่นจะประเมินความสัมพันธอีกครั้ง
ตามหลักฐานที่วีซาตั้งอยู และถาความสัมพันธนั้นยังคงดําเนินอยู ก็จะมีการอนุมัติวีซาคูครองถาวรให (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เรื่องสุขภาพ ความประพฤติ และมาตรการสาธารณประโยชน) หากความสัมพันธสิ้นสุดลง การอนุมัติวีซาถาวรจะ
กระทําไดตอเมื่อมีเหตุการณหนึ่งใดที่ระบุไวในบทที่ 3 เกิดขึ้นเทานั้น (มรณกรรม การเกิดบุตรรวมกัน หรือ DV/FV)

กระบวนการ 2 ขั้นตอน
Ä

วีซาพารตเนอรชั่วคราว

วีซาพารตเนอรถาวร

(คุครอง ในออสเตรเลีย)

sc820

Ä

sc801

(คูครอง นอกออสเตรเลีย)

sc309

Ä

sc100

(การพึ่งพิงระหวางกัน ในออสเตรเลีย)

sc826

Ä

sc814

(การพึ่งพิงระหวางกัน นอกออสเตรเลีย)

sc310

Ä

sc110

สําหรับกระบวนการ 2 ขั้นตอน:
1.

ผูยื่นขอวีซาซึ่งไมวาจะอยูในออสเตรเลีย (on shore) หรือ นอกออสเตรเลีย (off shore) อาจยื่นขอวีซาพารตเนอรได การ
ยื่นนี้สําหรับทั้งวีซาถาวรและวีซาชั่วคราว ถาประสบผลสําเร็จ โดยทั่วไปจะไดรับวีซาพารตเนอรชั่วคราวเปนเวลาสองป
หากความสัมพันธสิ้นสุดลงหลังจากการยื่นคํารอง แตกอนที่วีซาจะออก และเปนคํารองที่ยื่นในออสเตรเลีย การอนุมัติวีซา
จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามขอยกเวนขอหนึ่งขอใดที่ระบุไวในบทที3่ แลวเทานั้น (นั่นคือ มรณกรรมของผูสปอนเซอร
การเกิดบุตรรวมกัน หรือ DV/FV) ไมวาจะเปนในกรณีใด วีซาที่ไดรับจะเปนวีซาถาวร
6

หลังจากที่ถือวีซาชั่วคราวอยูประมาณสองป อิมมิเกรชั่นจะประเมินความสัมพันธอีกครั้งหนึ่ง และถาความสัมพันธยังคง
ดําเนินอยูตอไป อิมมิเกรชั่นก็จะออกวีซาคูครองถาวรให (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเรื่องสุขภาพ ความประพฤติ และมาตรการ
สาธารณประโยชนอื่นๆ) หากความสัมพันธสิ้นสุดลงกอนที่วีซาถาวรจะออก การออกวีซาถาวรจะกระทําไดตอเมื่อเปนไป
ตามขอยกเวนขอหนึ่งขอใดที่ระบุไวในบททที่ 3 แลวเทานั้น (นั่นคือ มรณกรรมของผูสปอนเซอร การเกิดบุตรรวมกัน
หรือ DV/FV)

2.

การใชบทบัญญัติ DV/FV

3.2

วิธีการใชบทบัญญัติ DV/FV แตกตางกันไปตามวีซาซับคลาส เปนสิ่งสําคัญที่พึงสังเกตวาในทุกกรณี ความสัมพันธระหวาง
คูครอง/ดีแฟคโต/การพึ่งพิงระหวางกัน (สุดแลวแตกรณี) จะตองสุจริตในระหวางชวงหนึ่งชวงใดของกระบวนการยื่นคํารอง
เพื่อที่จะไดใชกับบทบัญญัติ DV/FV ตารางขางใตนี้จะสรุปใหเห็นถึงวิธีการใชบทบัญญัติ DV/FV ตอวีซาซับคลาสทั้งหมด
วีซา
ซับคลาส
(sc)

เมื่อไรที่มีการ

ใชบทบัญญัติ DV/FV กับใคร

ใครที่ตองรับเคราะห DV/FV

ประเมินโดยใช
บทบัญญัติ
DV/FV

1

820 คูครอง

เวลาของการยื่นวีซา

ผูยื่นคํารองสําหรับวีซา sc820 ซึ่งกําลังถือวีซาหรือไดถือ
วีซา sc300 และไดสมรสกับผูสปอนเซอร ถาคํารอง
ประสบผลสําเร็จ ผูยื่นคํารองก็จะไดรับวีซาถาวร sc801

ผูยื่นคํารอง และ/หรือ
สมาชิกในครอบครัวของผูยื่นคํารอง ซึ่งไดยื่นคํา
รองรวมกันกับผูยื่นคํารอง และ/หรือ
•
บุตรในความอุปถัมภของผูสปอนเซอรหรือของผู
ยื่นคํารอง หรือของทั้งสองฝาย
จะตองไดรับความทุกขทรมานจากความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ผูสปอนเซอรเปนผูกอ
(cl 820.211 (8) & (9) (d) ของ Mig Regs)
คํารองวีซา sc820/801 ทั้งหมดที่ไมอยูในประเภท 1 ของ • ผูยื่นคํารองและ/หรือ
ตารางนี้ ถาประสบผลสําเร็จ ก็จะไดรับวีซาคูค รองถาวร
• บุตรในความอุปถัมภของคูครองที่เปนผูสปอนเซอร
หรือของผูยื่นคํารอง หรือของทัง้ สองฝาย
sc801
จะตองเปนผูที่ไดรับควาททุกขทรมานจากความรุนแรง
ในครอบครัวโดยคูครองที่เปนผูสปอนเซอรเปนผูกอ

2

820 คูครอง
(ใน
ออสเตรเลีย
ชั่วคราว)

เวลาของการลงมติ
วีซา

3

801

เวลาของการลงมติ
วีซา

ผูยื่นคํารองสําหรับวีซา sc801ทั้งหลาย ผูยื่นขอวีซาจะตอง
ถือวีซาคูครองชั่วคราวซับคลาส 820

เวลาของการลงมติ
วีซา

อยางไรก็ตาม สําหรับผูย ื่นคํารองขอวีซา sc100 ทั้งหลาย
DV/FV จะตองเกิดขึ้นหลังจากผูยื่นคํารองเดินทางมาถึง
ออสเตรเลียครั้งแรกในฐานะผูถือวีซา sc309 โดยทั่วไปผู
ยื่นคํารองเหลานี้จะยังคงตองถือวีซานี้อยูในขณะที่มีการ
ประเมินผูยื่นคํารองตามบทบัญญัติ DV/FV

•
•

(cl 820.221(3)(b)(i))

คูครอง (ใน
ออสเตรเลีย
ถาวร)

• ผูยื่นคํารอง และ/หรือ
• บุตรในความอุปถัมภของคูครองที่เปนผูสปอนเซอร
หรือของผูยื่นคํารอง หรือของทัง้ สองฝาย
จะตองประสบกับความรุนแรงในครอบครัวโดยคูครองที่
เปนผูสปอนเซอรเปนผูก อ
(cl 801.221(6)(c)(i))

4

100

คูครอง (นอก
ออสเตรเลีย
ถาวร)

• ผูยื่นคํารอง และ/หรือ
• สมาชิกในครอบครัวของคูครองที่เปนผูสปยอนเซอร
หรือของผูยื่นคํารอง หรือของทัง้ สองฝาย
จะตองประสบกับความรุนแรงในครอบครัวโดยคูครองที่
เปนผูสปอนเซอรเปนผูก อ
(cl 100.221(4)(c)(i))

7

5

826

ผูที่ตองพึ่งพิง
ระหวางกัน
(ใน
ออสเตรเลีย
ขั่วคราว)

เวลาของการลงมติ
วีซา

ผูยื่นคํารองขอวีซา sc826 ทั้งหลาย ถาประสบผลสําเร็จ ผู
ยื่นขอวีซาก็จะไดรับวีซาถาวร

เวลาของการลงมติ
วีซา

ผูยื่นคํารองขอวีซา sc814 ซึ่งไดวีซาประเภทการพึง่ พิง
ระหวางกันชั่วคราว sc826 แลว

เวลาของการลงมติ
วีซา

อยางไรก็ตาม ผูยื่นคํารองขอวีซา sc110 ทั้งหลาย
DV/FV จะตองเกิดขึ้นหลังจากที่ผูยื่นคํารองเดินทาง
มาถึงออสเตรเลียแลวในฐานะผูถือวีซา sc310 โดยทั่วไป ผู
ยื่นคํารองจะตองถือวีซานั้นอยูในขณะทีท่ างการกําลัง
ประเมินใบคํารองตามบทบัญญัติวาดวยการใชความรุนแรง
ในครอบครัว

• ผูยื่นคํารอง และ/หรือ
• บุตรที่อยูในความอุปถัมภของผูสปอนเซอรหรือของผู
ยื่นคํารอง
ไดประสบความรุนแรงในครอบครัวจากการกระทําของ
ผูสปอนเซอร

(cl 826.221(4)(b)
6

814

ผูที่ตองพึง่ พิง
ระหวางกัน
(ใน
ออสเตรเลีย
ถาวร)
7

110

การพึ่งพิง
ระหวางกัน
(นอก
ออสเตรเลีย
ถาวร))

• ผูยื่นคํารอง และ/หรือ
• บุตรที่อยูในความอุปถัมภของผูสปอนเซอรหรือของผู
ยื่นคํารอง
ไดประสบความรุนแรงในครอบครัวจากการกระทําของ
ผูสปอนเซอร
(cl 814.221 (8)(c))

• ผูยื่นคํารอง และ/หรือ
• สมาชิกในครอบครัวของผูสปอนเซอร หรือของผูยื่ต
คํารอง
จะตองไดประสบความรุนแรงในครอบครัวจากการ
กระทําของผูสปอนเซอร
(cl 110.221(4)(c))
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445

ขุตรที่อยูใน
ความอุปถัมภ

เวลาของการลงมติ
วีซา

ผูยื่นคํารองขอวีซา sc 445 สามารถที่จะอาศัยบทบัญญัติ
DV/FV ได ถาความสัมพันธระหวางบิดา/มารดาทีถ่ ือวีซา
และผูสปอนเซอรของบิดา/มารดาไดสิ้นสุดลง และบิดา/
มารดาทีถ่ ือวีซาไดยื่นคํารองขอใหมีการพิจารณาใชวีซา
sc 100 110, 814 หรือ 801 ภายใตบทบัญญัติ

เวลาของการลงมติ
วีซา

ผูยื่นคํารองอันดับสองจะใช DV/FV ไดถา
• ผูยื่นคํารองอันดับสองเปนคูครองของผูยื่นคํารองอันดับ
แรก และ
• ความสัมพันธระหวางผูยื่นคํารองอันดับสองและผูยื่นคํา
รองอันดับแรกไดสิ้นสุดลงแลว

DV/FV
9

845 / 846/
855/ 856/
857/ 858

• ผูยื่นคํารองอันดับสอง และ/หรือ
• สมาชิกในครอบครัวของผูยื่นคํารองอันดับสอง ผูซึ่ง
ไดยื่นคํารองรวมกับผูย ื่นคํารองอันดับแรก และ/หรือ
• บุตรในความอุปถัมภของผูยื่นคํารองหรือของผูยื่นคํา
รองอันดับแรก
จะตองไดประสบความรุนแรงในครอบครัวจากการ
กระทําของผูยื่นคํารองอันดับแรก

ขอสังเกตที่สําคัญ ! ในประเภท 1-8 ที่ระบุไวในตารางขางบนนี้ ผูใชความรุนแรงจะตองเปนพารตเนอรที่เปนผูสปอนเซอร
ในประเภท 9 ผูใชความรุนแรงจะตองเปนผูยื่นคํารองอันดับแรก

4. ความสัมพันธที่สุจริต
สําหรับผูยื่นขอวีซาพารตเนอรทั้งหลาย ซึ่งบทบัญญัติ DV/FV มีความเกี่ยวของดวย จะตองมีความสัมพันธแบบคูครอง/ดีแฟค
โต/พึ่งพิงระหวางกัน (ตามความเหมาะสม) ที่สุจริตในชวงใดชวงหนึ่งของกระบวนการยื่นขอวีซา (ตามเวลาปกติของการยื่น
คํารอง) เพื่อที่จะไดใชบทบัญญัติ DV/FV ได อยางไรก็ตาม หากพบวาไมมีความสัมพันธที่สุจริตตามเวลาที่กําหนดไวใน
กระบวนการยื่นขอวีซา ผูตัดสินลงมติไมมีความผูกมัดที่จะตองพิจารณาวาไดมี DV/FV เกิดขึ้นจริงหรือไม
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5. ใครที่อาจเปน“ผูรับเคราะห”?
“ผูอางวาเปนผูรับเคราะห” (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกสั้นๆ วา “ผูรับเคราะห”) จะตองเปนหนึ่งในจํานวนบุคคลตอไปนี้ (ขอบังคับ
1.23(2)):

คูครองของผูใชความรุนแรง หรือ
•
บุตรในความอุปถัมภของ:
⇒ ผูใชความรุนแรง หรือ
⇒ คูครองของผูใชความรุนแรง หรือ
⇒ ทั้งผูใชความรุนแรงและคูครอง หรือ
⇒ บุคคลในความสัมพันธประเภทพึ่งพิงระหวางกันกับผูใชความรุนแรง หรือ
•
สมาชิกในครอบครัวของคูครองของผูใชความรุนแรง
นอกเหนือจากนี้ วีซาซับคลาสแตละประเภทจะบงวาใครที่ “ประสบ” กับการใชความรุนแรงในบานและครอบครัว (ดูตารางที่
3.2 ขางบนนี้)
•

6. ใครที่อาจเปน“ผูใชความรุนแรง”?
ในกรณีเกี่ยวกับวีซาพารตเนอร DV/FV จะตองเปนการกระทําของ “คูครองที่เปนสปอนเซอร” หรือของพารตเนอรที่ตอง
พึ่งพิงระหวางกันที่เปนสปอนเซอร ดังนั้น คูครอง/พารตเนอรที่เปนสปอนเซอรจะตองเปน “ผูที่ถูกอางวาใชความรุนแรง” (ซึ่ง
ตอไปนี้จะเรียกสั้นๆวา “ผูใชความรุนแรง”) นี่หมายความวา หลักฐานใดๆ ที่นําเสนอเพื่อพิสูจน DV/FV จะตองยืนยันคูครอง/
พารตเนอรที่เปนสปอนเซอรวาเปนผูใชความรุนแรง อาทิ เชนหลักฐานที่ระบุวาพี่ชาย/นองชายของคูครองที่เปนสปอนเซอร
คือบุคคลที่ใชความรุนแรงจะนํามาใชไมไดกับบทบัญญัติ DV/FV
ผูอานควรตระหนักวา“ผูใชความรุนแรง” ไมจําเปนที่จะตองถูกกําหนดความหมายในทํานองเดียวกันกับวีซาซับคลาสอื่นๆที่
เกี่ยวของกับบทบัญญัติ DV/FV ยกตัวอยางเชน ในขณะที่บุคคลหนึ่งอางวาไดประสบกับ DV/FV ในฐานะเปนผูยื่นคํารอง
อันดับสองสําหรับโครงการเสนอการวาจางของนายจางวีซาซับคลาส856 ผูใชความรุนแรงจะตองเปนผูยื่นคํารองอันดับแรก
ไมใชผูสปอนเซอร

7. ถาผูยื่นคํารองยังคงกําลังพํานักอยูกับผูสปอนเซอร/ผูใชความรุนแรง
บทบัญญัติ DV/FV จะมีผลบังคับใชตอเมื่อความสัมพันธระหวางผูยื่นคํารองและพารตเนอรไดสิ้นสุดลงแลว ถาทั้งสองฝาย
ยังคงอยูรวมกันตอไป อาจเปนการยาก (แตไมใชเปนการสุดวิสัย) ที่จะพิสูจนวาความสัมพันธไดสิ้นสุดลงแลวจริงๆ

8. ขอผูกมัดของผูยื่นคํารองเมือ่ ความสัมพันธสิ้นสุดลง
ตามมาตรา s104 ของพระราชบัญญัติการยายถิ่น ผูยื่นคํารองขอวีซามีขอผูกมัดที่จะตองแจงใหอิมมิเกรชั่นทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ รวมทั้งความสัมพันธที่ไดสิ้นสุดลง อนึ่ง ผูยื่นคํารองจะตองแจงใหอิมมิเกรชั่นทราบดวยหากมี
การเปลี่ยนที่อยูเปนเวลา 14 วันหรือนานกวานั้น (ภายใตมาตรา s52(3B) ของพระราชบัญญัติ
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ผูยื่นคํารองที่มีประสบกับ DV/FV ควรแจงใหอิมมิเกรชั่นทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถทําได เพื่อที่อิมมิเกรชั่น จะได
ระงับขั้นตอนการพิจารณาใบคํารองจนกวาจะไดรับหลักฐาน DV/FV ผูยื่นคํารองควรแจงใหอิมมิเกรชั่นทราบถึงความสิ้นสุด
ของความสัมพันธ การประสบความรุนแรงในครอบครัว และการเปลี่ยนที่อยู เปนลายลักษณอักษร
หากผูยื่นคํารองไมติดตอมาที่อิมมิเกรชั่นและอิมมิเกรชั่นไมทราบวามีการใชความรุนแรงในครอบครัว คํารองขอวีซาอาจถูก
ปฏิเสธ ซึ่งจะนําไปสูความยุงยากทางกฎหมายนานาประการ ในอีกดานหนึ่ง หากผูสปอนเซอรหรือผูยื่นคํารองมิไดแจงใหอิม
มิเกรชั่นทราบถึงเรื่องตางๆดังกลาว และวีซาไดรับการอนุมัติตามหลักฐานที่วาความสัมพันธยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง การ
อนุมัติดังกลาวอาจถูกเพิกถอนไดภายหลัง

9. การพิสูจน DV/FV - บทบัญญัติที่ลงความเห็นไว
ภายใตขอบังคับ1.23 ของกฎขอบังคับการยายถิ่น DV/FV จะ “ถูกลงความเห็นวา” หรือถูกถือวาไดเกิดขึ้น (นั่นคือ“ผูรับ
เคราะห”ถูกถือวาไดประสบกับความรุนแรงในครอบครัว และ“ผูใชความรุนแรง” ถูกถือวาไดกระทําความรุนแรงในครอบ
ครัว) ถา:
(a)
•

•

•

(b)

(c)

9.1

มีหลักฐานทางศาลวาไดมี DV/FV เกิดขึ้น นั่นคือ:
ผูรับเคราะหไดยื่นฟองผูใชความรุนแรงตอศาลและไดรับคําสั่งศาลตามยอหนา 114(1)(a), (b) หรือ (c) ของ
พระราาชบัญญัติวาดวยกฎหมายครอบครัว 1975 ตอผูใชความรุนแรง หรือ
ศาลไดออกคําสั่งภายใตกฎหมายของรัฐหรือมณฑลตอผูใชความรุนแรง เพื่อคุมครองผูรับเคราะหใหพนจากความ
รุนแรง และศาลจะออกคําสั่งนี้หลังจากที่ศาลเปดโอกาสใหผูใชความรุนแรงไดแกตัว หรือใหเขายื่นคําแกฟองของ
เขาตอศาลในกรณีเกี่ยวกับคดีนี้ หรือ
ศาลไดพิพากษาลงโทษผูใชความรุนแรง หรือไดบันทึกความผิดนี้ไวในกรณีที่ใชความรุนแรงกับผูรับเคราะห
หรือ
ผูตัดสินลงมติมีความพอใจวาหลักฐานที่มิใชทางศาล (ดู 9.2) พิสูจนวา “ความรุนแรงในบานที่ตรงประเด็น” หรือ
“ความรุนแรงในครอบครัวที่ตรงประเด็น” (ดู 9.3) ไดเกิดขึ้นจริง
หรือ
ผูตัดสินลงมติตองถือวาความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระที่ระบุไว (เซ็นเตอรลิงค) ถูกตอง คือเซ็นเตอรลิงคเห็นวา
ผูรับเคราะหไดประสบกับ “ความรุนแรงในบานที่ตรงประเด็น” หรือ “ความรุนแรงในครอบครัวที่ตรงประเด็น”
(ด ู12 ขางใต)

หลักฐานทางศาล

เมื่อพิจารณาถึงความกวางขวางของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับวิธีการไดรับพยานหลักฐานทางศาล เปนการ
สุดวิสัยที่จะสรุประเบียบการปฏิบัติตางๆ ไดถูกตองในหนังสือคูมือฉบับนี้ อยางไรก็ตาม เราขอสนับสนุนใหผูอานขอขอมูล
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และความชวยเหลือเพิ่มเติมจากองคกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ระบุไวในบทที่13 เชน
คณะกรรมาธิการลีเกิล เอด
9.2

หลักฐานที่มิใชทางศาล

อาจยื่นหลักฐานที่มิไดผานศาลตอเจาหนาที่อิมมิเกรชั่นไดดวยการใชแบบฟอรม
(A)

ศูนยกฎหมายชุมชน หรือ

A, B หรือ C ขางใตนี้

การใหคํารับรองรวมกันระหวาง “ผูรับเคราะห” และ “ผูใชความรุนแรง” ที่ยื่นในการดําเนินคดีทางศาล ซึ่งมีขอ
กลาวหาวามีการใชความรุนแรง นโยบายของอิมมิเกรชั่นแถลงวา:
คํารับรองรวมกันไมเกี่ยวกับ”คําวินิจฉัย” ของผูพิพากษาในเรื่องการใชความรุนแรงในครอบครัวโดยพิจารณาจาก
หลักฐานโตแยง การใหคํารับรองรวมกันเปนเพียงขอตกลงที่ศาลรูเห็นดวยวาคูกรณีควรจะปฏิบัติอยางไรเทานั้น
เจาหนาที่ใชดุลพินิจของตนเองในการสงตัวบุคคลซึ่งใหคํารับรองรวมกันในสถานการณขางตน ไปใหผูเชี่ยวชาญ
อิสระทําการประเมินผล.....สําหรับคํารับรองรวมกัน.....เปนที่มองเห็นวาในกรณีสวนมากที่การยื่นเสนอคํารับรอง
รวมกันทําขึ้นอยางถูกตอง ก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองสงสัยคําบรรยายเหตุการณที่บรรจุอยูในนั้น ผูตัดสินลงมติจะ
ตองมีเหตุผลที่กระจางชัดในอันที่จะสงสัยเอกสารดานกฎหมายซึ่งผูใชความรุนแรงในครอบครัวยอมรับแลววาเขา
ไดประพฤติเชนนั้นจริง (อยางไรก็ตาม อยูในวิสัยที่อาจเปนไปไดวาเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่ขอกลาวหาวามี
การใชความรุนแรงในครอบครัวเปนขอกลาวหาที่ไมเปนความจริง ยกตัวอยาง เชน ในกรณีที่ผูสปอนเซอรถูกบังคับ
ใหเขารวมในการใหคํารับรอง หรือสมรูรวมคิดในการทําขอกลาวหาที่ไมสุจริต)
หรือ

(B)

คําใหการ (statutory declaration) 1 ฉบับจากผูยื่นคํารองรวมกับคําใหการ (statutory declaration) อีก 2 ฉบับ
จาก “บุคคลที่มีความสามารถ” (ดู 9.4) เพื่อเปนพยานวามีการใช “ความรุนแรงในบานที่ตรงประเด็น” หรือ “ความ
รุนแรงในครอบครัวที่ตรงประเด็น” เกิดขึ้นจริง
หรือ

(C)

คําใหการจากผูยื่นคํารองขอวีซา 1 ฉบับรวมกับคําใหการของ “บุคคลที่มีความสามารถ” 1 ฉบับ รวมกับรายงานของ
ตํารวจเกี่ยวกับการแจงความการทํารายรางกายที่ “ผูใชความรุนแรง” กระทําตอ “ผูรับเคราะห” อีก 1 ฉบับ

ควรใชแบบฟอรมอะไร - เนื่องจากยังไมมีแบบฟอรมเฉพาะ นอกจากแบบฟอรมคําใหการเปนทางการที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา statutory declaration ของรัฐบาล
เครือจักรภพออสเตรเลีย เราจึงขอแนะนําใหทา นใชแบบฟอรม 1040 ของอิมมิเกรชั่นในการทําคําใหการเกี่ยวกับ DV/FV เแบบฟอรมนี้บรรจุคําแนะนําที่มปี ระโยชน ซึ่งจะ
ทําใหผูทําคําใหการแนใจวาไดเขียนบรรยายขอความที่ตรงประเด็นทัง้ หมดไวในคําใหการนี้

9.3

“ความรุนแรงในบานทีต่ รงประเด็น” / “ความรุนแรงในครอบครัวที่ตรงประเด็น”

คําจํากัดความของ “ความรุนแรงในบานที่ตรงประเด็น” / “ความรุนแรงในครอบครัวที่ตรงประเด็น” อยูในขอบังคับ
DV/FV มีหลักฐานทางศาลเปน
1.23(2)(b) ของกฎขอบังคับการยายถิ่น และจะตรงประเด็นตอเมื่อการรองเรียนเรื่อง
หลักฐานประกอบมาดวย (ดู 9.2 ขางบน)
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(ขอสังเกต: คํารองเรียนที่ศาลเปนผูกาํ หนดขึ้นอยูกับการตัดสินของศาลซึ่งกระทําภายใตกฎหมายที่แตกตางออกไป เชน พระราชบัญญัติวาดวย

กฎหมายครอบครัว 1975 พระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมรัฐนิวเซาธเวลส (ความรุนแรงในครอบครัวและในดานสวนตัว))

สําหรับคํารองขอวีซาที่ยื่นเมื่อวันที่หรือหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2007 คําจํากัดความที่ใชคือ “ FV ที่ตรงประเด็น” สวนคํารอง
ขอวีซาที่ยื่นกอนวันที่ 15 ตุลาคม 2007 ยังคงใชคําจัดความวา “DV ที่ตรงประเด็น”
ความรุนแรงในครอบครัวที่ตรงประเด็น (ขอบังคับ 1.23(2) (b))
การอางอิงความรุนแรงในครอบครัวที่ตรงประเด็นเปนการอางอิงเพือ่ การสอบสวนดูวาการคุกคามที่เกิดขึ้นกับ:
ผูรับเคราะห หรือ
สมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวของผูรับเคราะห หรือ
สมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวของผูใชความรุนแรง หรือ
(iv) ทรัพยสินของผูรับเคราะห หรือ
(v)
ทรัพยสินของสมาชิกในครอบครัวของผูรับเคราะห หรือ
(vi) ทรัพยสินของสมาชิกในครอบครัวของผูใชความรุนแรง

(i)
(ii)
(iii)

ความรุนแรงในบานทีต่ รงประเด็น
(ขอบังคับ1.23(2) (b))
การอางอิงความรุนแรงในบานที่ตรงประเด็น
เปนการอางอิงความรุนแรงตอผูรับเคราะห
หรือทรัพยนสินของเขา ซึง่ ทําใหเขา สมาชิก
ในครอบครัวของเขา มีความหวาดกลัวหรือ
วิตกกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอด
ภัยสวนตัวของเขาเอง

เปนสาเหตุทําใหผูอางวาเปนผูรับเคราะห็มีความหวาดกลัวอยางสมเหตุสมผล*
หรือวิตกกังวลอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของตนเอง
* นั่นคือ ถาบุคคลธรรมดาที่ตกอยูในสถาการณเดียวกันนี้ จะหวาดกลัวหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเขาเอง

ความแตกตางสําคัญระหวางคําจํากัดความใหม (นั่นคือ FV ที่ตรงประเด็น) และคําจํากัดความเกา (นั่นคือ DV ที่ตรง
ประเด็น) รวมถึง :
• ผูใชกําลังรุนแรงมุงการกระทําไปที่ใคร
• ใครที่ตกอยูในความหวาดกลัวหรือมีความวิตกกังวลอันเปนผลที่เกิดจากการกระทําของผูใชกําลังรุนแรง
• ความวิตกกังวลหรือความหวาดกลัวมีตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูใด
• เงื่อนไขใหมที่ระบุวาความวิตกกังวลหรือความหวาดกลัวตอสวัสดิภาพหรือความเปลอดภัยจะตองสมเหตุสมผล
และ
• คําวา “ความรุนแรง” มิไดถูกนํามาใชในคําจํากัดความของ “ความรุนแรงในครอบครัว”
สิ่งสําคัญคือ:
•
•

•

ขอบังคับ 1.21(1) ระบุชัดเจนวา “ความรุนแรง” รวมถึงการคุกคามวาจะใชความรุนแรง
การกระทําดังกลาวไมจําเปนตองมุงมาที่ “ผูรับเคราะห” โดยตรง แตอาจทําใหเขามีความหวาดกลัวที่สมเหตุสมผล
หรือทําใหเขามีความวิตกกังวลตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตัวเขาเอง
“ความรุนแรง” ไมจําเปนตองเกี่ยวกับการใชกําลังทางรางกาย แตรวมถึงการทํารายทางจิตใจและอารมณดวย: Sok
v MIMIA [2005] FCAFC 56.

9.4

ใครคือ “บุคคลที่มีความสามารถ”?

“บุคคลที่มีความสามารถ” จะตองมาจากบุคคลที่มีอาชีพเดียวหรือหลายอาชีพจากอาชีพ / ประเภทตางๆ ตอไปนี้ :
•
แพทย
•
นักจิตวิทยาที่ขึ้นทะเบียนแลว
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พยาบาลที่ขึ้นทะเบียน
•
นักสังคมสงเคราะห (ซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมนักสังคมสงเคราะหออสเตรเลีย หรือไดรับการรับรองวามีสิทธิ
เปนสมาชิก)
•
“ที่ปรึกษาครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติวาดวยกฎหมายครอบครัว 1975
•
เจาหนาที่คุมครองเด็ก (ฝายความรุนแรงตอเด็ก) หรือ
•
ผูจัดการหรือผูจัดการรวมของบานลี้ภัยสตรี หรือบริการ DV/FV ฉุกเฉิน หรือบริการใหคําปรึกษา
บุคคลที่มีความสามารถอาจเปนเจาหนาที่ของบริการตางๆ ตอไปนี้ดวยก็ได:
⇒ เจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบในการลงมติสําหรับบริการลี้ภัย / ฉุกเฉิน หรือใหคําปรึกษา และ
⇒ บริการนั้นมี “โครงสรางสําหรับการลงมติเปนสวนรวม” และ
⇒ ตําแหนงของเจาหนาที่ผูนั้นมีความรับผิดชอบตอเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรุนแรง DV/FV ภายใน
บริการ
•

ขอสังเกตที่สําคัญ! ศาลสหพันธรัฐออสเตรเลียไดคํานึงถึงประเภทนี้ไวในคดีระหวาง MIAC v Pham [2008]
FCA 320 โดยศาลไดแถลงวา:
…คําวา “ผูจัดการ หรือ ผูประสานงานของบานลี้ภัยสตรี หรือ บริการศูนยฉุกเฉินและใหคําปรึกษา ที่ระบุไว

มีเงื่อนไขวา “บุคคลที่มีความสามารถ” จะตองมีตําแหนงในระดับผูจัดการในดานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
หรือการควบคุมบานลี้ภัยสตรี หรือบริการศูนยฉุกเฉินและใหคําปรึกษา ในฐานะเปนสถาบันแหงหนึ่ง
9.5

คําใหการ (statutory declarations) ควรบรรจุเรื่องอะไรบาง?

9.5.1

คําใหการ (statutory declaration) ของผูยื่นขอวีซา

คําใหการนี้จะตองกระทําโดยผูยื่นขอวีซาซึ่งเปนคูครองหรือคูที่พึ่งพิงระหวางกันของผูใชความรุนแรง (ไมวาเขาจะถูกระบุวา
เปน “ผูรับเคราะห” หรือไมก็ตาม) เงื่อนไขสําหรับการทําคําใหการเปนลายลักษณอักษรของผูยื่นคํารองขอวีซาผิดแผก
แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเรื่องที่วาใครที่ไดรับการระบุวาเปน “ผูรับเคราะห” ของความรุนแรงในบานและครอบครัว
•

ในกรณีที่คูครองหรือพารตเนอรที่ตองพึ่งพิงระหวางกันเปน “ผูรับเคราะห” ของ DV/FV คําให การเปนลายลักษณ
อักษรนี้จะตอง :
⇒ บรรยายขอกลาวหาของ DV/ FV ที่ตรงประเด็น (รวมทั้งผลกระทบที่ “ผูรับเคราะห” ไดรับ และ
⇒ เอยชื่อของบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทํา DV/FV ที่ตรงประเด็น และ
⇒ ถาการกระทําดังกลาวมิไดเกิดขึ้นโดยตรงกับ “ผูรับเคราะห” (ผูทําคําใหการในกรณีนี้) ก็ใหระบุชื่อของ
บุคคลที่เปนผูรับเคราะหของความรุนแรง และบรรยายถึงความสัมพันธระหวางผูทําคําใหการและบุคคลที่
ตกเปนเปาของความรุนแรง

• หากคูครองหรือพารตเนอรที่พึ่งพิงระหวางกันไมใช “ผูรับเคราะห” คูครองหรือพารตเนอรผูพึ่งพิงระหวางกันยังคง
จะกรอกขอความในแบบฟอรมคําใหการซึ่งตอง:
⇒ แจงชื่อของบุคคลที่เปนเปาของความรุนแรง (อาทิ เชน ถา :
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มาเรียเปนผูถือวีซาคูครอง และ
o บอบเปนบุตรชายอายุ 10 ขวบจากความสัมพันธในอดีต และ
o คูครองที่เปนสปอนเซอรของมาเรียมุงการใชความรุนแรงมาที่บอบ ในกรณีเชนนี้ตองระบุชื่อบอบ
ระบุความสัมพันธระหวาง “ผูรับเคราะห” และบุคคลที่ไดรับความรุนแรง (เชน การใชเรื่องสมมติขางตน
คําใหการของมาเรียจะตองเขียนดวยถอยคําทํานองนี้วา “บอบเปนบุตรของฉันที่เกิดจากความสัมพันธในอดีต
และเปนผูรับเคราะห)
ระบุความสัมพันธระหวางผูทําคําใหการ (เชน พารตเนอรแบบคูครองที่กัน) และบุคคลที่พึ่งพิงระหวางกันตก
เปนเปาของความรุนแรง (เชน การใชเรื่องสมมติขางตน คําใหการของมาเรียจะตองเขียนดวยถอยคําทํานองนี้วา
“บอบเปนบุตรของฉันที่เกิดจากความสัมพันธในอดีต” และ
บรรยายหลักฐานที่ใชเปนรากฐานของการตั้งขอกลาวหา DV/FV
o

⇒

⇒

⇒
9.5.2

คําใหการของ “บุคคลที่มีความสามารถ”

หากผูยื่นคํารองกําลังจัดเสนอคําใหการสองฉบับจาก “บุคคลที่มีความสามารถ” คําใหการแตละฉบับจะตองมาจากบุคคลที่มี
ความสามารถคนละประเภท ยกตัวอยาง เชน คําใหการสองฉบับจะมาจากเจาหนาที่บานลี้ภัยสองคนไมได แตเปนสิ่งเปนไป
ไดถาคําใหการฉบับหนึ่งมาจากเจาหนาที่บานสี้ภัย และอีกฉบับหนึ่งมาจากพยาบาล
คําใหการของ “บุคคลที่มีความสามารถ” จะตองบรรจุเรื่องตางๆ ตอไปนี้:
•
ความเห็นของ “บุคคลที่มีความสามารถ” เกี่ยวกับ “ผูรับเคราะห” ผูไดประสบความรุนแรงDV/FV ที่ตรง
ประเด็น และ
•
รากฐานที่ความเห็นนี้ตั้งอยู (ยกตัวอยาง เชน “บุคคลที่มีความสามารถ” สามารถที่จะยกตัวอยางของเหตุการณ
DV/FV ที่ผูรับเคราะหบรรยายใหเขาฟง รวมทั้ง สภาพจิตใจ รางกาย หรือ อารมณของผูรับเคราะห และสิ่ง
เหลานี้สอดคลองกับปฏิกิริยาของผูรับเคราะห DV/FV หรือไม ตลอดจนประสบการณที่ “บุคคลที่มีความ
สามารถ” เคยผานมากับผูรับเคราะหรายอื่นๆ ที่ไดประสบความรุนแรง DV/FV ที่ตรงประเด็น และ
•
ชื่อของผูรับเคราะห และ
•
ชื่อของผูใชความรุนแรง และ
•
หากการใชความรุนแรงของ “ผูใชความรุนแรง” มิไดมุงไปที่ “ผูรับเคราะห” (เชน มุงไปที่สมาชิกคนหนึ่งคน
ใดของครอบครัว):
⇒ โปรดแจงชื่อของบุคคลที่ “ผูใชความรุนแรง” กระทําความรุนแรง และ
⇒ โปรดอธิบายความสัมพันธระหวาง “ผูรับเคราะห” กับบุคคลที่ไดรับความรุนแรง
“บุคคลที่มีความสามารถ” จะตองแสดงคุณสมบัติที่แสดงวาเขามีความสามารถในการที่จะทําคําใหการ ดวยการแนบใบแสดง
คุณวุฒิที่ไดรับการรับรองมาดวย

14

9.6

แบบฟอรมคําใหการ (ฟอรม 1040)

แบบฟอรม 1040 เปนแบบฟอรมของอิมมิเกรชั่น รับไดจากเว็บไซต<www.immi.gov.au> ซึ่งผูยื่นคํารองและบุคคลที่มี
ความสามารถอาจใชอยูในการทําคําใหการ แบบฟอรมนี้ไมมีระบุไวในกฎหมาย และไมจําเปนตองใชก็ได แตอยางไรก็ตาม
เปนการสะดวกที่ควรใชแบบฟอรมนี้เพราะแบบฟอรมจะนําผูทําคําใหการผานเรื่องตางๆ ที่ควรครอบคลุมถึงเปนระยะๆ
9.7

บันทึกของตํารวจเกี่ยวกับการทําราย

หากมีการแจงใหตํารวจทราบวามีการทํารายเกิดขึ้น บันทึกของตํารวจจะนํามาใชแทนคําใหการไดหนึ่งฉบับ แตคําใหการของ
ผูรับเคราะหตอตํารวจจะนํามาใชเปนบันทึกของตํารวจเพื่อจุดประสงคของบทบัญญัติ DV/FV ไมได

10. หากพิสูจนไดวา

DV/ FV

เกิดขึ้นจริง

หากอิมมิเกรชั่นเห็นวา DV/FV ไดเกิดขึ้นจริง และผูยื่นคํารองมีคุณสมบัติครบถวน รวมทั้งมาตรการตางๆ เชน สุขภาพ ความ
ประพฤติ และสาธารณประโยชน ผูยื่นคํารองก็จะไดรับอนุมัติวีซาถาวร

11. หากพิสูจนไมไดวา

DV/ FV

เกิดขึ้นจริง

ในขณะที่รัฐมนตรีอิมมิเกรชั่นจะตองยอมรับหลักฐาน DV/FV ที่ “ศาลกําหนด” วาเปนการพิสูจนที่นาพอใจวา DV/FV ได
เกิดขึ้นจริง รัฐมนตรีฯไมจําเปนตองยอมรับหลักฐานที่ “ศาลมิไดกําหนด” (เชน คําใหการ คํารับรองรวมกันของทั้งสองฝาย
หรือบันทึกของตํารวจ) วาเปนขอพิสูจนที่แนนอนวา DV/FV ไดเกิดขึ้นจริง
หากรัฐมนตรีไมพอใจวาหลักฐานที่จัดเสนอไมไดแสดงใหเห็นอยางเพียงพอวา DV/FV ที่ตรงประเด็นไดเกิดขึ้นจริง เรื่องนี้ก็
อาจถูกสงไปรับการประเมินอิสระ – ปจจุบันนี้ องคการที่ทําหนาที่นี้คือเซ็นเตอรลิงค
กรณีที่นาสงสัย
ในการประเมินวา DV/FV ที่ตรงประเด็นไดเกิดขึ้นจริงหรือไม และขอกลาวหานาสงสัยหรือไม อิมมิเกรชั่น จะพิจารณา
ดังตอไปนี้:
•
ขอมูลในคําใหการเปนลายลักษณอักษรนั้นเลื่อนลอยหรือคลุมเครือหรือไม
•
มีหลักฐานขัดแยงใดๆ หรือไม เชน
⇒ คดีถูกศาลสั่งยกฟองหรือแพ
⇒ คําใหการขัดแยงภายในหรือระหวางคําใหการฉบับตางๆ
⇒ ขอมูลที่ใหในอดีตหรือโดยบุคคลที่สามเปนผูให มีความขัดแยง
•
ระยะเวลาที่คูกรณีอยูในความสัมพันธ
•
ระยะเวลาหลังจากที่ความรุนแรงเกิดขึ้นหางจากเวลาที่ผูยื่นคํารองยื่นคํารองเกี่ยวกับDV/FVนานเทาไร
•
ขอมูลในคําใหการใหรายละเอียดอยางเพียงพอ หรือไมเพียงพอ
•
ผูสปอนเซอรมีคําสั่งศาลตอตานผูยื่นคํารอง DV/FV หรือไม
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นโยบายของอิมมิเกรชั่นชี้ไหเห็นวาอิมมิเกรชั่นเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะสงขอกลาวหา DV/FV ที่มิไดผานทางศาลที่ฝาย
ชายเปนผูยื่น ไปรับการประเมินอิสระ นอกเสียจากวามีหลักฐานแนนหนาวาขอกลาวหาสุจริต
เพื่อตอบโตขอสงสัยใดๆ ในกรณีที่อาจเปนประโยชนในการจัดเสนอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนขอกลาวหานั้น ผูลงมติ
ตัดสินอาจรวมเอารายงานแพทยหรือรายงานจิตแพทยเขาไวดวย

12. การประเมินอิสระของ “DV/FV ที่ตรงประเด็น”
ภายใตขอบังคับ 1.23(1B)(b) ของกฎขอบังคับการเขาเมือง ถารัฐมนตรีอิมมิเกรชั่นไมพอใจวามี DV/FV ที่ตรงประเด็น
เกิดขึ้น เรื่องนี้จะตองถูกสงไปยัง “ผูเชี่ยวชาญอิสระ” ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ปจจุบันนี้ผูเชี่ยวชาญอิสระ คือ เซ็นเตอรลิงค)
หากเรื่องถูกสงตอไปยังเซ็นเตอรลิงค ผูยื่นคํารองก็จะไดรับการแจงใหทราบ ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหลายที่อิมมิเกรชั่นไดรับ จะ
ถูกสงตอไปใหเซ็นเตอรลิงค เพื่อชวยในการประเมิน หากเซ็นเตอรลิงคตองการไดขอมูลเพิ่มเติมใดๆ เซ็นเตอรลิงคจะติดตอ
มายังผูยื่นขอวีซาโดยตรง
การประเมินของเซ็นเตอรลิงคจะเกี่ยวกับปญหาที่วา DV/FV ที่ตรงประเด็นไดเกิดขึ้นหรือไมไดเกิดขึ้น การประเมินของเซ็น
เตอรลิงคถือเปนการลงมติขั้นสุดทายและผูกมัด ดังนั้นหากเซ็นเตอรลิงคลงมติวา DV/FV ที่ตรงประเด็นมิไดเกิดขึ้น เจาหนาที่
ที่ดูแลเรื่องจะตองยอมรับมติดังกลาว

13. ขอความชวยเหลือไดจากที่ไหน?

เรื่องสําคัญ
ผูรับเคราะหของ DV/FV ซึ่งไมใชผูอยูอาศัยถาวร ควรติดตอมาที่กระทรวงฯ โดยเร็วที่สุดเทาที่
จะสามารถทําได
เพื่อแจงใหกระทรวงฯทราบถึงสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
(รวมทั้ง
ความสัมพันธที่สิ้นสุดลง การเปลี่ยนที่อยู การเกิดขึ้นของ DV/FV และเรื่องเกี่ยวกับบุตร ฯลฯ)
ขั้นตอไปคือการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเขาเมืองและคําแนะนําทั่วไปดานกฎหมาย ตลอดเวลานี้
ความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญที่สุด รายละเอียดการติดตอขางใตนี้จัดไวเพื่อทานจะไดทราบถึง
บริการฉุกเฉินหลายแหงสําหรับผูตกอยูในสถานการณ DV/FV ซึ่งมีความสลับซับซอนเกี่ยวกับ
การเขาเมือง บริการหลายแหง (ไมทงั้ หมด) ที่ระบุไวขางใตนี้ใหบริการแตเฉพาะผูพํานักอยูในรัฐ
นิวเซาธเวลสเทานั้น สําหรับบริการกฎหมายนอกรัฐนิวเซาธเวลส โปรดติดตอสมาคมแหงชาติ
ของศูนยกฎหมายชุมชนที่หมายเลข (02) 9264 9595 หรือที่สํานักงานลีเกิล เอด ที่อยูใกลบาน
ทานที่สุด
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ความชวยเหลือดานความปลอดภัย / การลี้ภัย / ภาษา

13.1
บริการฉุกเฉิน

ตํารวจ รถพยาบาล รถดับเพลิง
โทรศัพท: 000
ที่พัก / บานลี้ภัย
โปรดโทรศัพทไปที่สายความรุนแรงในบาน (Domestic Violence line) หมายเลข 1800 656 463 เจาหนาที่จะโอน
สายไปยังบานลี้ภัยที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณของทาน และมีที่วาง หรือมิฉนั้นก็พูดกับเจาหนาที่เอาทรีช ซึ่งจะให
คําแนะนําและความชวยเหลือ
ความชวยเหลือดานภาษา
บริการแปลและลาม
13 14 50 – หากทานพูดภาษาอังกฤษไมสันทัด และตองการพูดกับผูใหคําปรึกษา โปรดโทรศัพทไปที่บริการแปลและลาม
แลวขอรองใหเขาตอสายไปยังบริการที่เกี่ยวของที่ทานตองการ
13.2

ความชวยเหลือดานกฎหมายอิมมิเกรชั่นเกี่ยวกับ

DV/FV ฟรี

ศูนยบรรษัทคําปรึกษาและสิทธิการเขาเมือง (Immigration Advice and Rights Centre Inc. )
Level 5, 362 Kent Street, Sydney

โทรศัพท:

02 9262 3833 (สายใหคําแนะนํา – อังคาร และ พฤหัส เวลาบาย 2-4 โมง)
02 9279 4300 (สายบริหาร)

เว็บไซต: www.iarc.asn.au
คําแนะนําและความชวยเหลือเกี่ยวกับขอบเขตกวางขวางของการเขาเมือง การเปนพลเมือง และเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายผูลี้ภัย
รวมทั้ง DV/FV ใหบริการโทรศัพทฟรี และในบางกรณีอาจจัดหาผูแทนใหดวย
ลีเกิล เอด นิวเซาธเวลส (Legal Aid NSW)
Head Office, Ground Floor,
323 Castlereagh Street
SYDNEY, NSW 2000

โทรศัพท: (02) 9219 5000 (สําหรับแผนกกฎหมายอิมมิเกรชั่น)
โทรสาร: (02) 9219 5935
TTY: (02) 9219 5126

ใหคําแนะนําดานกฎหมายและเปนตัวแทนใหฟรี
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อิมมิแกรนท วีเมนส สปกเอาท (Immigrant Women’s Speakout)
โทรศัพท: 02 9635 8022
ใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกสตรีอพยพซึ่งกําลังแสวงหาความชวยเหลือเกี่ยวกับบทบัญญัติ
เกรชั่นของออสเตรเลีย
13.3

DV/FV

ในกฎหมายอิมมิ

ความชวยเหลือดานกฎหมายทั่วไป (เชนประเด็นที่ไมเกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่น)

บริการปากเสียงเกี่ยวกับความรุนแรงในบาน (Domestic Violence Advocacy Service)
สายคําแนะนําซิดนีย: (02) 8745 6999
สายโทรศัพทฟรีชนบท: 1800 810 784
TTY สําหรับสตรีหูหนวกและโสตประสาทพิการ: 1800 626 267
สายคําแนะนําเปดทําการเวลา
9.30 น. - 12.30 น. และ
13.30 น. - 16.30 น. จันทร อังคาร พฤหัส และ ศุกร
สตรีที่ตองการลาม โปรดติดตอบริการแปลและลามที่หมายเลข 131 450 แลวบอกลามใหตอโทรศัพทไปที่หมายเลข
(02) 9749 7700 แลวเขาจะตอสายใหทานไดพูดกับทนายความเพื่อขอความเห็นดานกฎหมาย
ศูนยกฎหมายชุมชนทั่วไป (Generalist Community Legal Centres)
ในการหาที่ตั้งของศูนยกฎหมายชุมชนที่อยูใกลบานทานที่สุด โปรดติดตอไปที่สมาคมแหงชาติของศูนยกฎหมายชุมชนที่
หมลายเลข (02) 9264 9595 หรือไปดูที่เว็บไซตของศูนยกฎหมายชุมชนที่ www.naclc.org.au
ลอวแอ็คเซส นิวเซาธเวลส (LawAccess NSW)
โทรศัพทสายความชวยเหลือดานกฎหมาย 1300 888 529
ลีเกิล เอด นิวเซาธเวลส
โปรดดู 13.2 ขางบน
13.4

(Legal Aid NSW)

โทรศัพทสายความชวยเหลือแหงชาติ

เม็นสไลน ออสเตรเลีย (Mensline Australia)
โทรศัพท: 1300 78 99 78 – เมนสไลน ออสเตรเลียชวยเหลือชายที่กําลังประสบกับปญหาครอบครัวและความสัมพันธ
รวมทั้งชายที่ปรารถนาจะแกไขความประพฤติที่แสดงออกทางลบของตนตอความสัมพันธ โดยไมตองเปดเผยตัว เม็นสไลน
ออสเตรเลีย ใหความชวยเหลือทางโทรศัพท 24 ชั่วโมงตอวัน และเจ็ดวันตอสัปดาห ในการจัดหาขอมูล และทําหนังสือสงตัว
ใหแกชายและสตรีที่มีความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของชายในชีวิตของตน ทานเพียงแตเสียคาโทรศัพทเทากับคาโทรศัพท
ทองถิ่นเทานั้น
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โทรศัพทชวยเหลือความรุนแรงในบานและการทํารายทางเพศแหงชาติ (National

Domestic Violence and Sexual

Assault Helpline)

โทรศัพทฮ็อตไลนฟรีใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง และรับประกันการสงวนเปนความลับของเรื่องที่ผู
ประสบความรุนแรงนํามาหารือกับที่ปรึกษาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

1800 200 526 –

ไลฟ ไลน (LifeLine)
13 11 14
www.lifeline.org.au

คิดส เอลพ ไลน (Kids Help Line)
1800 551 800 – สําหรับคนหนุมสาว เปนบริการที่ใหฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นี่อาจเปนทางเลือกที่เหมาะสม
www.kidshelp.com.au

รีเลชั่นชิพ ออสเตรเลีย (Relationships Australia)
1300 364 277 – รีเลชั่นชิพ ออสเตรเลีย ใหคําปรึกษา การไกลเกลี่ย และบริการอื่นๆ ทั่วประเทศออสเตรเลียเปนเวลากวา
50 ปมาแลว นี่เปนองคการอิสระ ไมหวังผลกําไร และเปนองคการตั้งอยูบนรากฐานชุมชน
13.5 กรมกองของรัฐบาล
กระทรวงการเขาเมืองและการเปนพลเมือง (Department of Immigration and Citizenship) - ผูยื่นขอวีซาควร
ติดตอกับเจาหนาที่ผูดูแลเรื่องของทาน ซึ่งชื่อของเขาจะปรากฎอยูในจดหมายติดตอฉบับลาสุดของอิมมิเกรชั่น หรือมิฉนั้นก็
โทรศัพทไปที่ 131 881 หรือไปที่สํานักงานอิมมิเกรชั่นที่อยูใกลบานทานที่สุด (ที่ตั้งของสํานักงานเหลานี้อยูในเว็บไซต
ของอิมมิเกรชั่น www.immi.gov.au)
เซ็นเตอรลิงค (Centrelink) – (สายสอบถามเงินชวยเหลือฉุกเฉิน หมายเลข 131 021)
กระทรวงครอบครัว อาคารสงเคราะห บริการชุมชนและกิจกรรมชนพื้นเมือง (Department of
Community Services and Indigenous Affairs) – (สายชวยเหลือฟรี: 1800 200 526)
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Families, Housing,
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