Tôi có đủ điều kiện để xin án lệnh kiềm chế hay không?
Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Ngược Đãi
Bạn có thể xin thẩm phán của tòa án này một Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Ngược Đãi (án lệnh 209A) nếu:
1. Bạn và người ngược đãi bạn đang hoặc đã:
• Kết hôn,
• hay sống chung với nhau trong một căn hộ,
• hay có sự quan hệ tình nhân mật thiết hoặc đã đính hôn,
• hay có quan hệ do huyết thống hoặc qua hôn nhân,
• hay có con chung với nhau;
2. và bạn đang đau khổ vì sự ngược đãi bởi người ngược đãi bạn đã:
• gây tổn thương hoặc toan tính làm tổn thương bạn về thể xác,
• hay khiến cho bạn sợ hãi rằng sự tổn thưong nghiêm trọng về thể xác sẽ xảy đến với bạn,
• hay khiến cho bạn phải chấp nhận quan hệ tình dục trái với ý muốn bằng cách dùng vũ lực,
đe dọa hoặc ép buộc;
3. và bạn:
• hiện đang sống trong khu vực tòa án này,
• hay trước đây có sống trong khu vực tòa án này nhưng bạn đã dời đi nơi khác để tránh sự
ngược đãi.
Một thẩm phán có thể ban hành Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Ngược Đãi mà không cần thông báo trước
cho người ngược đãi bạn nếu nguy cơ bị ngược đãi rất có thể xảy ra ngay lập tức.

Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Sách Nhiễu
Bạn có thể xin thẩm phán của tòa án này một Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Sách Nhiễu (án lệnh 258E) nếu:
1. Có người đã thực hiện 3 hoặc hơn những hành động:
•

Có người đã thực hiện 3 hoặc hơn những hành động:
R cố ý và có ác ý,
“Ác ý” là có tính cách độc ác, hung hăng hay trả thù.

R
R

và nhắm vào bạn,
và có ý định làm cho bạn bị sợ hãi, đe dọa, ngược đãi hay gây thiệt hại về tài sản,
“Ngược đãi” có nghĩa là gây ra hoặc toan tính gây ra sự tổn thương về thể xác hoặc gây ra nỗi lo sợ rằng sự tổn thương
trầm trọng về thể xác sắp xảy đến.

R

và thực sự đã làm cho bạn bị sợ hãi, đe dọa, ngược đãi hay thiệt hại về tài sản;

•

hay có người ít nhất đã một lần khiến cho bạn phải chấp nhận quan hệ tình dục trái với ý muốn
bằng cách dùng vũ lực, đe dọa hoặc ép buộc;

•

hay có người ít nhất đã một lần đối xử với bạn bằng một hành động trái phép với bất cứ điều luật
sau đây: Luật Tổng Quát chương 265, điều 13B, 13F or 13H (tấn công và đụng chạm một cách khả
ố), 22 hoặc 22A (hãm hiếp), 23 (ăn nằm với người chưa đủ tuổi), 24 hoặc 24B (tấn công với ý đồ
hãm hiếp), 26C (dụ dỗ trẻ em), 43 (rình rập theo dõi một cách phạm pháp), 43A (sách nhiễu một
cách phạm pháp), hoặc chương 272, điều 3 (sử dụng thuốc để giao cấu);

2. và bạn hiện đang sống trong khu vực tòa án này.
Một thẩm phán có thể ban hành Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Sách Nhiễu mà không cần thông báo trước
cho người sách nhiễu bạn nếu nguy cơ bị sách nhiễu rất có thể xảy ra ngay lập tức.
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