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Охоронні ордери: Чи 
може цивільна правова 
система допомогти 
захистити мене? 

❖ Ознайомтеся з цим документом тільки в тому випадку, якщо ви живете 

або нещодавно стикалися з домашнім насильством, домаганнями або 

переслідуванням в штаті Вашингтон.  

❖ Якщо ви наразі страждаєте через домашнє насильство, домагання, 

сексуальне насильство або переслідування, зверніться за допомогою до 

місцевого притулку для жертв насильства в сім'ї. Притулки надають план 

із забезпечення безпеки, тимчасовий притулок, юридичний захист, 

консультування та інші послуги. Щоб знайти найближче до вас 

представництво програми, зателефонуйте на Національну гарячу лінію з 

боротьби з домашнім насильством за номером 800-799-7233 або 

надішліть повідомлення "ПОЧАТИ" на номер 88788. 

❖ Усі інформаційні листки, на які ми залишили тут посилання, можна 

знайти на вебсайті WashingtonLawHelp.org. 

Про що я дізнаюся, прочитавши цю інформацію?  

Ви дізнаєтесь про наступне: 

• що таке охоронний ордер; 

• типи охоронних ордерів, які допомагають або запобігають домашньому 

насильству або іншим видам поведінки, які лякають вас або піддають 

ризику;  

• Запит на видання охоронного ордера є безкоштовним, і вам не потрібен 

адвокат 

• Як ваш охоронний ордер захищає вас і як довго він може 

застосовуватися  

https://www.thehotline.org/
https://www.thehotline.org/
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Частина 1. Основна інформація 

Що таке охоронний ордер? 

Це ордер цивільного суду (ордер, на який ви надсилаєте заяву), виданий 

суддею та призначений для захисту вас від іншої особи. Ви можете подати 

запит на охоронний ордер, якщо ви є жертвою домашнього насильства, 

домагань, сексуального насильства або переслідування.  

Дивіться визначення кожного з цих термінів нижче. Ви також можете подати 

запит на охоронний ордер, якщо ви є вразливим дорослим, який піддається 

жорстокому поводженню або зневазі, або від імені такого дорослого.  

Що таке "домашнє насильство"? 

Кодекс штату Вашингтона із змінами та доповненнями (Revised Code of 

Washington, RCW) 7.105.010(8) говорить, що домашнє насильство 

відбувається, коли ви перебуваєте в родинних стосунках, живете з ким-небудь 

зараз, або жили з ким-небудь або коли-небудь перебували в інтимних 

стосунках із ким-небудь із таких осіб, які: 

• заподіюють вам фізичну шкоду, зокрема сексуальне насильство 

• змушує вас побоюватися безпосередньої фізичної шкоди або нападу; 

• переслідують вас, також онлайн (кіберпереслідування) 

• поводиться так, щоб заподіяти вам фізичну, емоційну або психологічну 

шкоду, і необґрунтовано втручається у вашу вільну волю й особисту 

свободу (примусовий контроль) 

❖ Ніхто не має права погрожувати вам або заподіювати вам біль. Ваш 

ступінь спорідненості з кривдником не має значення.  

❖ Щоб ознайомитися із законом штату Вашингтон у загальнодоступній 

бібліотеці або юридичній бібліотеці, а не онлайн, попросіть бібліотекаря 

скерувати вас до RCW (Кодекс штату Вашингтон із змінами та 

доповненнями). 

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010
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Приклади "примусового контролю" 

Ось кілька прикладів: 

• Необережне водіння з вами та/або дітьми в автомобілі, щоб налякати й 

змусити вас робити те, що людина хоче, щоб ви зробили, всупереч 

вашим власним бажанням 

• Погрози накласти на себе руки, якщо ви не залишитеся з людиною в 

стосунках 

• Говорити своїм друзям і родині, що людина збирається зруйнувати 

вашу кар'єру або повідомити про вас в імміграційну службу, тому що ви 

припиняєте стосунки 

• Погрози шантажувати вас  

Ви можете ознайомитися із законом, щоб побачити більше прикладів у RCW 

7.105.010(37). 

Що таке "домагання"? 

Закон штату Вашингтон визначає це як будь-яку поведінку, яка серйозно 

турбує, дратує або має на меті переслідувати вас RCW 7.105.010(35).  

Така поведінка не має законної мети.  

Що таке "переслідування"? 

Відповідно до законодавства штату, переслідування як злочин відбувається, 

коли виконуються всі наступні вимоги: 

• Хтось навмисно переслідує вас або йде за вами. 

• У вас є обґрунтований страх, що ця людина хоче нашкодити комусь (це 

не обов'язково маєте бути ви) або чиїйсь власності (вона не обов'язково 

повинна бути вашою).  

• Переслідувач знає або має знати, що він лякає, залякує або переслідує 

вас. 

Якщо ваша ситуація підпадає під цей опис, зателефонуйте до поліції.  

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010#:~:text=(a)%20%22Improper%20use%20of,programs%20authorized%20under%20chapter%2071A.
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❖ Ви можете прочитати закон, що визначає переслідування, в RCW 

9A.46.110, RCW 9.61.260 і RCW 7.92.020. 

❖ Кібердомагання також є злочином, метою якого є переслідування RCW 

9.61.260.  

Щоб отримати охоронний ордер через переслідування, ви можете бути 

жертвою переслідування, як цеописано вище, або піддавалися будь-яким 

повторюваним контактам або спробам зв'язатися з вами, стежити за вами, 

відстежувати ваше місцезнаходження, тримати вас під наглядом або 

слідувати за вами, — і все це вас залякує, лякає або загрожує вам (RCW 

7.92.020). 

Що означає бути "вразливим дорослим, який зазнає 

жорстокого поводження або зневаги"?  

Ознайомтеся з розділом "Захист людей похилого віку та вразливих дорослих 

від жорстокого поводження та зневаги", щоб дізнатися більше. У цьому 

інформаційному бюлетені також йдеться про інші варіанти захисту для 

вразливих дорослих, крім охоронних ордерів.  

Яке юридичне визначення сексуального насильства?  

Це передбачає зґвалтування, але для цілей отримання охоронного ордера 

законодавство штату визначає його в цілому як будь-яку сексуальну 

поведінку або проникнення, на яке ви добровільно не погодилися (є 

неконсенсусним).  

Ознайомтеся з законом за адресою RCW 7.105.100(b), щоб дізнатися більше.  

Чи є охоронний ордер тим самим, що й судова заборона? 

Ні. Ви можете подати запит на судову заборону лише в рамках судового позову 

в галузі сімейного права (наприклад, у справі про розлучення або 

батьківство), який ви подаєте або на який ви відповідаєте.  

Вам не обов'язково бути залученим до справи в галузі сімейного права, щоб 

запросити охоронний ордер. Прочитайте розділ "Я — жертва домашнього 

насильства". Чи треба мені подати заяву на охоронний ордер (PO)?, щоб 

дізнатися більше.  

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.100
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
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Частина 2. Отримання охоронного ордера  

Чи потрібен мені адвокат, щоб отримати охоронний ордер? 

Ні.  

Скільки коштує подати заяву на отримання охоронного 

ордера?  

Це безкоштовно.  

Де я можу отримати форми для подачі охоронного ордера?  

Бланки доступні в окружних судах і судах вищої інстанції по всьому штату. 

Спочатку проконсультуйтеся з вашим місцевим судом.  

Ви також можете скористатися нашою друкованою інструкцією з подачи 

заяви на отримання охоронного ордера або нашою програмою співбесіди 

"Зроби сам", Washington Forms Online, щоб заповнити форми, за адресою 

WashingtonLawHelp.org.  

❖ Чи є ви членом племені або живете в племінній громаді або в 

резервації? У вас може бути вибір між подачею охоронного ордера до 

суду штату або суду племені. Правила та/або процес у кожному племені 

можуть відрізнятися. Зв'яжіться з Судом племені, щоб дізнатися більше. 

(Скористайтеся довідником судів племені за адресою bit.ly/3xG65rt.) 

Форми суду штату можуть не застосовуватися в суді племені.  

Частина 3. Після того, як ви отримаєте свій 

охоронний ордер  

Як я можу використовувати охоронний ордер? 

Ви завжди повинні мати при собі засвідчену копію цього документа. 

Засвідчена копія — це копія, яку офісний працівник робить для вас з 

печаткою.  

Ви повинні зателефонувати до поліції, щоб повідомити про порушення.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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Чи буде охоронний ордер поширюватися на мене за межами 

округу, в якому я його отримав? 

Так. 

Вони вносять ваш охоронний ордер до комп'ютерної системи штату. Він 

підлягає виконанню по всьому штату та в інших штатах.  

Коли дія охоронного ордера закінчиться (закінчиться термін 

дії)? 

Охоронний ордер триває протягом певного періоду, або постійно RCW 

7.105.310.  

Якщо він покликаний захищати дітей, то та його частина, яка стосується 

захисту дітей, може застосовуватися щонайдовше один рік.  

Ви можете попросити суд продовжити дію ордера до закінчення відповідного 

терміну.  

Суд повинен продовжити дію вашого ордера, якщо тільки особа, від якої 

ордер забезпечує захист, не зможе довести, що вона більше не представляє 

небезпеки для вас та/або ваших дітей. 

Що робити, якщо особа, на захист від якої мені видали 

ордер, порушить його? 

Це вважається злочином.  

Поліція повинна привести у виконання ваш ордер і заарештувати людину, яка 

заподіяла вам шкоду RCW 7.105.450. 

Де я можу дізнатися більше?  

• Захист корінних американців, які пережили домашнє насильство  

• Захист людей похилого віку та вразливих дорослих від жорстокого 

поводження та зневаги 

• Як приховати свою адресу від переслідувача або ґвалтівника 

• Захист людей похилого віку та вразливих дорослих від жорстокого 

поводження та зневаги  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
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Отримати юридичну допомогу 

• Подати заяву онлайн за допомогою CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-

online, якщо у вас є проблеми з виселенням, боргами, державними 

пільгами або спеціальною освітою 

• Виникла юридична проблема в окрузі Кінг (окрім виселення або 

звернення стягнення на заставлене майно)? Зателефонуйте за номером 

2-1-1 (або на безкоштовний номер 1-877-211-9274) у будні з 8:00 до 

18:00. Вас з’єднають із особою, що надає правову допомогу. 

• Виникла юридична проблема за межами округу Кінг (окрім виселення 

або звернення стягнення на заставлене майно)? Зателефонуйте на 

гарячу лінію CLEAR за номером 1-888-201-1014 у будні з 9:15 до 12:15 

або подайте заяву онлайн на nwjustice.org/apply-online.  

• Зіткнулися з виселенням? Зателефонуйте за номером 1-855-657-8387. 

• Маєте питання щодо звернення стягнення на заставлене майно? 

Зателефонуйте за номером 1-800-606-4819. 

• Пенсіонери (віком від 60 років), які мають юридичні проблеми за 

межами округу Кінг, також можуть зателефонувати до служби CLEAR*Sr 

за номером 1-888-387-7111. 

Глухі люди або люди з вадами слуху чи мовлення можуть зателефонувати 

за будь-яким із цих номерів, використовуючи службу комутації на ваш вибір. 

Послуги перекладачів надаються. 

Ця публікація надає загальну інформацію про ваші права та обов’язки. Вона не замінює 

конкретних юридичних консультацій. 

© Northwest Justice Project, 2022. 1-888-201-1014. 

(Дозвіл на копіювання та розповсюдження надається мережі Alliance for Equal Justice і 

фізичним особам лише для використання в некомерційних цілях) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

