
Tôi xin án lệnh bằng cách nào?
Điền đơn và đem nạp tại toà 
án. Bạn có thể lấy mẫu đơn 
tại toà án hay tại trang mạng 
www.courts.act.gov.au/protection.

Xin án lệnh có phải tốn kém gì 
không?
Không. Xin án lệnh miễn phí.

Tôi dưới 18 tuổi
Bạn có thể xin án lệnh cho chính tên 
của bạn. Nếu dưới 14 tuổi và muốn xin 
án lệnh, bạn phải có người giám hộ kiện 
tụng (litigation guardian) được chỉ định 
để giúp đỡ bạn. Nếu trên 14 nhưng dưới 
18 tuổi bạn cũng có thể cần có người 
giám hộ kiện tụng.

Giám hộ kiện tụng là người trên 18 tuổi 
có thể giúp đỡ bạn tại toà (thí dụ như 
mẹ, cha của bạn hay người lớn nào có 
trách nhiệm mà bạn tin cậy). Nếu không 
có cha mẹ hay người giám hộ hay người 
lớn thích hợp nào khác để giúp đỡ bạn 
tại toà, bạn nên gọi cho Public Advocate 
(Tổ chức Bênh vực Quyền lợi Công chúng) 
qua số 02 6207 0707.

Trường hợp đơn xin của tôi là khẩn 
cấp và tôi lo sợ cho sự an toàn của 
mình thì sao?
Bạn có thể xin án lệnh tạm thời (interim 
order). Án lệnh tạm thời là án lệnh có hiệu 
lực trong một giai đoạn. Nếu toà cấp án 
lệnh tạm thời, nó sẽ có hiệu lực cho tới 
khi toà phán quyết chính thức. Nếu bạn 
đến toà trước 11 giờ 30 sáng, đơn xin của 
bạn sẽ được cứu xét trong ngày hôm đó. 
Nếu bạn không nộp đơn xin trước 11 giờ 
30 sáng, toà sẽ quyết định xem đơn xin 
của bạn có đủ khẩn cấp để được xét xử 
ngay trong ngày hôm đó hay không hay 
ngày làm việc bình thường kế tiếp. 

Tất cả mọi đơn xin án lệnh tạm thời đều 
được lục sự hay chánh án xét xử trong 
phòng xử của toà án. Bạn cần phải giải 

thích tại sao bạn lo sợ cho sự an toàn của 
mình và người bạn sợ hãi là ai. Toà sẽ cấp 
án lệnh tạm thời nếu nhận thấy cần phải 
có án lệnh này ngay lập tức. Án lệnh sẽ có 
một số điều kiện mà bị đơn phải tuân thủ.

Án lệnh tạm thời sẽ có hiệu lực sau khi 
cảnh sát trao bản sao án lệnh cho bị đơn. 

Toà án đã cấp án lệnh tạm thời, 
những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Toà án sẽ định ra ngày họp thảo luận về 
vấn đề của bạn. Bạn sẽ cần phải tham dự 
buổi họp thảo luận (conference) này vào 
ngày giờ bạn đã được cho biết nếu không 
đơn xin của bạn có thể bị hủy bỏ và án 
lệnh tạm thời có thể không còn bảo vệ 
cho bạn được nữa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không xin 
án lệnh tạm thời hay không được 
cấp án lệnh?
Toà án sẽ định ra ngày họp thảo luận về 
vấn đề của bạn. Bạn cần tham dự buổi 
họp vào ngày giờ bạn đã được cho biết.

Bạn có cần được bảo vệ trước tình 
trạng bạo hành hay không?

VIETNAMESE

Bạn có cần được bảo vệ trước tình trạng bạo hành về thể xác hay 
tình dục hoặc bị ngược đãi, đe doạ, rình rập, quấy nhiễu, hăm doạ, 
phá hoại tài sản hay những điều tương tự hay không? 

hay

Có người trong gia đình bạn bạo hành hay lăng mạ bạn phải không? 
Điều này có thể bao gồm ngược đãi hay bạo hành về thể xác hay 
tình dục, cảm xúc hay tâm lý, ngược đãi về kinh tế, có hành vi hung 
hăng hay những hành vi kiểm soát, khống chế hay làm cho bạn 
cảm thấy sợ hãi cho sự an toàn của mình hay của một người trong 
gia đình bạn.

Nếu cần được giúp đỡ khẩn cấp hay 
bạn cảm thấy sự an toàn của mình 
bị nguy hiểm ngay tức khắc hãy gọi 
cho Cảnh sát qua số 000

Nếu bạn cần thông tin về các dịch 
vụ đối phó với vấn nạn bạo hành 
trong gia đình hay cần chỗ ở khẩn 
cấp xin gọi cho Dịch vụ Trợ giúp 
Khủng hoảng Bạo hành trong Gia 
đình (Domestic Violence Crisis 
Service – DVCS) qua đường dây 
khẩn cấp 24/24 của họ qua số 
02 6280 0900 hay vào trang 
mạng www.dvcs.org.au

Bạn cũng có thể xin án lệnh của toà tại 
ACT Magistrates Court (Toà Sơ Thẩm 
ACT) để bảo vệ bạn. Án lệnh có thể bao 
gồm cả con cái của bạn.

Án lệnh đặt ra các điều kiện đối với một 
người khác (“bị đơn”), như phải tránh 
xa hay không được liên lạc với bạn.
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Trong ngày họp thảo luận, chuyện 
gì sẽ xảy ra?
Bạn cần phải trình diện tại quầy đăng 
ký và cho nhân viên biết là bạn đã đến. 
Nếu bạn không muốn chờ đợi tại cùng 
khu vực với bị đơn, xin hãy nói cho nhân 
viên ở quầy biết. Phó lục sự sẽ ra gọi tên 
bạn và người này sẽ điều khiển buổi họp 
thảo luận.

Trong cuộc họp, bạn và bị đơn sẽ ở trong 
các phòng khác nhau. Bạn có thể nhờ 
người đi cùng để yểm trợ cho mình.

Phó lục sự sẽ xét xem bạn và bị đơn có 
thể thoả thuận được với nhau về một giải 
pháp hay không.

Legal Aid ACT (Trung tâm Trợ giúp Luật 
pháp ACT) có nhân viên tại toà và họ 
có thể giúp bạn với các cố vấn pháp lý. 
Dịch vụ Trợ giúp Khủng hoảng Bạo hành 
trong Gia đình (Domestice Violence Crisis 
Service – DVCS) có nhân viên tại toà và họ 
có thể yểm trợ cho bạn. Nếu bạn muốn 
được một trong những tổ chức này giúp đỡ 
xin hỏi nhân viên tại quầy hay phó lục sự.

Những kết quả có thể đạt được tại 
buổi họp thảo luận
 • Bạn và bị đơn đồng ý về Án lệnh Chính 

thức (Final Orders). Cảnh sát có thể 
cưỡng hành án lệnh.

 • Bạn và bị đơn đồng ý với bản cam kết 
(undertakings). Bản cam kết là lời hứa 
chính thức với Toà án. Nếu bản cam 
kết bị vi phạm, cảnh sát không thể 
cưỡng hành. 

 • Nếu hai bên không thể đồng ý với 
nhau, toà án sẽ đưa vấn đề của bạn ra 
cho chánh án xét xử. 

 • Nếu bị đơn không tham dự buổi họp 
thảo luận, vấn đề có thể được lên lịch 
để toà án xét xử vào cuối ngày để xem 
xét đưa ra án lệnh chính thức. 

 • Nếu bạn không đến toà, đơn xin của 
bạn có thể bị hủy bỏ và bất kỳ án lệnh 
tạm thời nào có thể không bảo vệ cho 
bạn được nữa.

 • Nếu cảnh sát không thể thông báo cho 
bị đơn về ngày toà xét xử, đơn xin và bất 
kỳ án lệnh tạm thời nào, toà án có thể 
đưa ra một ngày họp thảo luận mới. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu đơn xin của 
tôi được đưa ra toà xét xử?
Bạn cần phải trình ra các bằng chứng để 
chánh án có thể phán quyết về nhu cầu 
phải có án lệnh chính thức. Bạn có thể 
muốn người khác nói cho toà biết những 
gì đã xảy ra cho bạn. Nhũng người này 
được gọi là nhân chứng. Nếu có nhân 
chứng, bạn nên yêu cầu họ đến toà vào 
ngày và giờ đã được ấn định cho phiên 
xử. Nếu bạn có những hồ sơ nào liên 
quan đến vụ việc, như hình ảnh hay các 
tin nhắn, bạn nên mang những thứ này 
đến trình cho toà án. 

Bị đơn có thể làm những điều tương tự 
trong phần trình bày vụ việc của họ. 

Nếu bạn không chắc chắn về quy trình 
này, hãy nhờ cố vấn pháp lý.

Án lệnh sẽ có hiệu lực trong thời 
gian bao lâu?
Án lệnh Bảo vệ Cá nhân (Personal 
Protection Order) có thể có hiệu lực đến 
12 tháng và Án lệnh Bạo hành trong Gia 
đình (Family Violence Order) có thể có 
hiệu lực đến 24 tháng. Bạn có thể xin gia 
hạn án lệnh chính thức của bạn. Bạn phải 
xin gia hạn trước khi án lệnh kết thúc.

Án lệnh có thể thay đổi được hay 
không?
Bạn có thể nộp đơn xin toà án thay 
đổi án lệnh hay chấm dứt án lệnh nếu 
bạn muốn.

Án lệnh có hiệu lực ở các tiểu bang 
khác hay không?
Án lệnh Bạo hành trong Gia đình có thể 
được thi hành trên toàn khắp nước Úc 
và Tân Tây Lan. Án lệnh Bảo vệ Cá nhân 
có thể được đăng ký tại các tiểu bang và 
lãnh thổ khác để được thi hành tại những 
nơi này.

Những số điện thoại quan trọng

Khẩn cấp
000

Protection Unit ACT Magistrates Court 
(Toán Bảo vệ thuộc Toà Sơ Thẩm ACT)
02 6205 4939

ACT Policing (Cảnh sát ACT)
131 444

Victim Support ACT (Tổ chức Yểm trợ 
Nạn nhân ACT) 
1800 822 272

Legal Aid ACT (Trợ giúp Pháp luật ACT)
02 6207 1874 hay 1300 654 314

Domestic Violence Crisis Service – DVCS  
(Dịch vụ Trợ giúp Khủng hoảng 
Bạo hành trong Gia đình) Domestic 
Violence Crisis Service) 
02 6280 0900

Sử dụng
 • Nếu bạn cần dịch vụ thông phiên dịch, 

gọi cho TIS qua số 131450 hay vào 
trang mạng www.tisnational.gov.au

 • Nếu bạn bị khiếm thính hay bị khiếm 
khuyết về ngôn ngữ hay suy giảm 
thính lực và cần dịch vụ viễn ký, gọi số 
13 36 77 và nhờ gọi số 02 6205 0000

 • Đối với những người sử dụng Speak 
and Listen, gọi số 1300 555 727 và 
nhờ gọi số 02 6205 0000

 • Nếu bạn muốn nhận được tài liệu này 
in bằng khổ chữ lớn, xin gọi cho Nhân 
viên Trợ giúp tại Toà án của chúng tôi 
qua số 02 6205 0322.

Tài liệu này không nhằm để thay 
thế các tư vấn pháp lý. Nếu bạn 
không chắc chắn về cách thức tiến 
hành vụ việc của mình, xin hãy 
nhờ tư vấn pháp lý.
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