
CÁCH XIN LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN (ORS 30.866) 
Mỗi thủ tục của mỗi tòa án khác nhau. Để biết cách thức điền đơn xin kiểm tra với tòa án 

 địa phương. 
 

Lệnh Ngăn Chận Rình Lén là gì? 
 
Lệnh Ngăn Chận Rình Lén là lệnh của tòa án nói với một người cứ tiếp xúc ngoài ý muốn của 
bạn hay một thành viên trong gia đình trực tiếp hay đang sống chung nhà để ngưng hành động 
này.  

 
Có những Nhu Cầu gì để Xin Lệnh Ngăn Chận Rình Lén? 

 
Để xin Lệnh Ngăn Chận Rình Lén (SPO) của luật ở Oregon, bạn hay thành viên trực tiếp trong 
gia đình hay đang sống chung nhà phải bị tiếp xúc hai lần khác nhau trong hai năm qua. Luật 
định nghĩa rình lén là: 

 
• liên tục bị tiếp xúc và bị tiếp xúc ngoài ý muốn làm cho bạn hoảng sợ (gây sợ hãi) hay 

cưỡng bức (ép buộc) đối với bạn và 
• đó là việc hợp lý để cho bạn cảm thấy bị hoảng sợ hay cưỡng bức và  
• những lần tiếp xúc gây cho bạn sợ một cách hợp lý cho sự an toàn đến tính mạng hay 

tính mạng của người sống chung trong nhà hay gia đình 
 

Có những thí dụ gì trong Hành Động Rình Lén? 
 
Có vài thí dụ về sự tiếp xúc hay hành động mà có thể dùng làm lý do trong Lệnh Ngăn Chận 
Rình Lén là: 

 
• Chờ ở ngoài nhà, trường học hay sở làm hay ở nhà, trường học hay sở làm của gia đình 

trực tiếp hay thành viên trong gia đình sống chung nhà 
• Đi theo bạn hay một thành viên trong gia đình trực tiếp hay người sống chung nhà 
• Phạm tội chống lại bạn hay một thành viên trong gia đình trực tiếp hay người sống chung  

nhà  
• Viết thư, gọi điện thoại, thư điện tử (e-mails), hay nhắn tin mà đe dọa hung dữ nghiêm 

trọng về cá nhân 
 

Tôi Nộp Lên Lệnh Ngăn Chận Rình Lén này ở đâu và Tốn Bao Nhiêu Tiền? 
 
Bạn phải nộp Lệnh Ngăn Chận Rình Lén trong tòa án ở quận mà người rình lén bạn đang ở hay 
nơi nào mà bạn bị người rình lén tiếp xúc ngoài ý muốn.  Xin Lệnh Ngăn Chận Rình Lén là miễn 
phí ngoại trừ bạn xin tòa án quyết định cho bạn một số tiền bị thiệt hại (xem hộp dưới đây). 
 
 
 

 
 
 

Những đơn này không có ý nghĩa để sử dụng tòa án ra lệnh cho người rình lén bạn phải 
trả tiền thiệt hại cho bạn vì kết quả của hành động rình lén.  Nếu bạn muốn xin tiền bị 
thiệt hại, bạn sẽ cần sự giúp đỡ của luật sư.  Để tìm luật sư, bạn có thể gọi tới Phục Vụ 
Giới Thiệu Luật Sư Đoàn Oregon tại số 503.684.3763 hay 800.452.7636.  Nếu bạn 
không có khả năng để mướn luật sư, xin hỏi nhân viên tòa án xem khu của bạn ở có 
chương trình phục vụ pháp lý (giúp đỡ luật pháp) để có thể giúp bạn. 
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Làm Cách Nào để Điền Giấy tờ xin Lệnh Ngăn Chận Rình Lén? 

 
Dùng viết mực đen hay xanh và viết rõ ràng.  Bạn là Nguyên Đơn và người mà bạn muốn họ 
ngưng tiếp xúc bạn là Bị Đơn.  Trả lời từng câu hỏi trong đơn Thỉnh Cầu (Xin) cho cẩn thận và 
nói sự thật.  Nên nhớ là điền đơn Thỉnh Cầu cho đầy đủ.  Bạn phải ký tên trước công chứng viên 
hay thư ký của tòa án.  Đem theo thẻ căn cước (tốt nhất thẻ căn cước có hình).  Nếu có, người 
điều phối viên của tòa hay người bào chữa có thể giúp bạn điền đơn.  Họ không được trả lời 
những câu hỏi về pháp lý.  Sau khi bạn điền xong đơn Thỉnh Cầu, nộp lên cho tòa án.   
 

Nếu tôi Dưới Tuổi Vị Thành Niên (dưới 18 tuổi)? 
 
Nếu bạn dưới 18 tuổi, tòa án nên chỉ định một người giám hộ.  Một người giám hộ chỉ định là 18 
tuổi hay lớn hơn và người này có thể đại diện về sở thích của bạn; thường là thành viên trong gia 
đình được tin tưởng hay người bạn.  Cá nhân nào là người giám hộ chỉ định  trước nhất cần phải 
nộp lên đơn xin làm Người Giám Hộ Chỉ Định.  Tòa sẽ có sẵn đơn này cho bạn.   
 

Sự Việc gì Xảy Ra Sau Khi Tôi Điền Xong Giấy Tờ?  
 
Sẽ hẹn cho bạn gặp một thẩm phán để duyệt lại giấy tờ. Thẩm phán có thể hỏi bạn vài câu hỏi, 
thông thường phải được tuyên thệ. Nếu thẩm phán quyết định các dự kiện trong trường hợp của 
bạn đạt đủ nhu cầu của luật pháp, thẩm phán sẽ cấp cho bạn một Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm 
Thời. 
 

Làm Sao Tôi Có Thể Đưa (tống đạt) Giấy Tờ Này Tận Tay Được? 
 
Nếu thẩm phán ký vào lệnh của bạn, thư ký tòa án nên đưa cho bạn bản sao của lệnh này được 
chứng nhận.  Bạn cần phải đưa (tống đạt) một bản sao tận-tay đến cho Bị Đơn bởi một người 
cảnh sát (miễn phí ở Oregon), tống đạt viên tư nhân hay người lớn nào đó.  Chính bạn không thể 
tận tay đưa giấy tờ này được. Hỏi người thư ký tòa án về cách thức đưa giấy tờ này tận tay cho bị 
đơn như thế nào.  Người đưa đơn này tận tay phải điền đơn tuyên bố đã đưa tận tay và nộp lên 
với tòa án.  Trong bộ giấy tờ này cũng có đơn Tờ Khai về Bằng Chứng Tống Đạt, nhưng có 
nhiều người đưa tận tay dùng đơn riêng của họ.  Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời không thể 
nào được thi hành, cho đến khi nào Bị Đơn được đưa tận tay thích đáng (nhận một bản sao rồi).  

 
Sẽ Được Hẹn cho Một Phiên Tòa Chứ? 

 
Nếu thẩm phán ký cho Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời, thì sẽ hẹn cho một phiên tòa.  Tin 
tức về ngày và giờ cho phiên tòa nằm ở trang 3 của Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời.   Lệnh 
Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời sẽ được kéo dài cho tới ngày ra phiên tòa.  

 
Sự Việc Gì sẽ Xảy Ra ở Phiên Tòa? 

 
Lý do cho phiên tòa là để thẩm phán có thể quyết định chấp nhận hay không cho Lệnh Ngăn 
Chận Rình Lén Tạm Thời nên có hiệu lực cố định.  Bạn phải tới phiên tòa hay lệnh có thể bị bãi 
bỏ (kết thúc).  
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Ở phiên tòa, bạn phải chứng minh là bạn đã điền vào đơn Thỉnh Cầu. Bạn phải chuẩn bị để đưa 
lời khai, gọi các nhân chứng, và đưa cho thẩm phán bất cứ bằng chứng gì (thí dụ như các hình 
ảnh, thư từ, thu hình hay thu âm).  Nếu thẩm phán quyết định bạn đã chứng minh trong vụ kiện 
này, thẩm phán sẽ cấp cho bạn một Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng. 
 
Nếu Bị Đơn không tới phiên tòa và thẩm phán cấp cho Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng, 
thì lệnh này phải được đưa tận tay cho Bị Đơn.  (Xem “Làm Cách Nào Tôi Đưa Giấy Tờ Tận 
Tay” vào trang 2) 

 
Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng Kéo Dài Bao Lâu?  

 
Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng là cố định.  Bị Đơn, tuy nhiên, có thể nộp đơn theo luật 
pháp để xin tòa kết thúc lệnh này.  Nếu Bị Đơn nộp đơn lên, thì sẽ có phiên tòa để quyết định là 
Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng có nên được kết thúc hay không.  Bạn sẽ được đưa tận tay 
những giấy tờ về pháp luật.  Họ cũng nên cho bạn biết ngày và giờ của phiên tòa.  
 
Tôi Có Thể Làm Gì Nếu Bị Đơn Không Tuân Theo Lệnh Tạm Thời hay Lệnh Cuối 

Cùng? 
 
Nếu Bị Đơn không tuân theo một là Lệnh Tạm Thời hay Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng, 
đây là tội hình sự. Nếu Bị Đơn có những hành động mà tòa án không cho phép, bạn nên gọi cảnh 
sát.  Người cảnh sát phải bắt Bị Đơn nếu họ tin người này không có tuân theo Lệnh Tạm Thời 
hay Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng.  Nếu Bị Đơn bị kết tội vì đã vi phạm Lệnh Ngăn 
Chận Rình Lén, đây là tội Tiểu Hình Cấp A.  Nếu Bị Đơn đã bị kết tội trước đây rồi về tội Rình 
Lén hay vi phạm Lệnh Ngăn Chận Rình Lén, đây là Tội Đại Hình Cấp C.    
 
Riêng Lệnh Ngăn Chận Rình Lén có thể không bảo vệ bạn chống lại những hành động của Bị 
Đơn.  Nếu bạn cần thêm tin tức về cách an toàn khác nữa, bạn có thể liên lạc với người bào chữa 
nạn nhân trong cộng đồng của bạn.  Số điện thoại khẩn cấp 24-tiếng, các nguồn giúp đỡ địa 
phương và các tin tức khác, xin lên mạng tại: www.ojd.state.or.us/domestic violence.   
 

Nếu Như Tôi Cần Tiện Nghi hay một Người Thông Dịch Viên? 
 

Nếu bạn có khuyết tật và cần sự tiện nghi, hay bạn không nói được tiếng Anh và cần một người 
thông dịch viên ngoại ngữ, bạn phải nói với tòa án ít nhất là 4 ngày trước phiên tòa, nếu có thể.  
Nói với người thư ký bạn có khuyết tật và bạn cần sự giúp đỡ như thế nào hay bạn nói ngôn ngữ 
gì. 

 
Tôi Có Cần Luật Sư? 

 
Nếu bạn có các câu hỏi về luật, giống như là lệnh ngăn chận rình lén này có thích hợp cho bạn 
hay bạn có cần hẹn cho một buổi phiên tòa, bạn có thể nói chuyện với luật sư.  Bạn không cần 
phải có luật sư.  Xin xem trong hộp của trang 1 để biết tin tức tìm một người luật sư. 
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