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Nakaz ochrony 
przed przemocą
Nakazy ochrony przed przemocą (PFA) 
mają zastosowanie w przypadkach 
przemocy fizycznej, psychicznej lub na 
tle seksualnym, gdzie ofiarę i stronę 
pozwaną łączą następujące relacje:

Ubiegać się o nakaz ochrony przed przemocą 
można niezależnie od wieku stron, których 
przemoc dotyczy. Jeśli jednak ofiara nie ma 
jeszcze 18 lat, wniosek musi złożyć osoba 
dorosła** w imieniu osoby nieletniej.

Ubiegać się o nakaz ochrony przed 
zastraszaniem można niezależnie od 
wieku stron, których dotyczy zastraszanie. 
Jeśli jednak ofiara nie ma jeszcze 18 lat, 
wniosek musi złożyć osoba dorosła**  
w imieniu osoby nieletniej.

O nakazy ochrony przed przemocą na tle 
seksualnym można ubiegać się niezależnie 
od wieku stron, których one dotyczą. Jeśli 
jednak ofiara nie ma jeszcze 18 lat, wniosek 
musi złożyć osoba dorosła** w imieniu osoby 
nieletniej.

Obecni lub byli współmałżonkowie 
 Osoby, które obecnie mieszkają ze sobą 
jako małżeństwo lub którze mieszkały ze 
sobą jako małżeństwo
Obecni lub byli partnerzy życiowi lub 
seksualni
Członkowie rodziny i/lub członkowie 
gospodarstwa domowego, których łączy 
pokrewieństwo (powinowactwo)
Członkowie rodziny i/lub współlokatorzy, 
których łączy stosunek małżeństwa lub 
powinowactwa
Rodzic-dziecko
Rodzeństwo

Obce sobie osoby

Znajomi

Przyjaciele

Współpracownicy

Sąsiedzi

Nakazy ochrony przed zastraszaniem 
mają zastosowanie w przypadkach 
nękania* i prześladowania, gdzie 
ofiarę i sprawcę nie łączą i nigdy nie 
łączyły relacje rodzinne, nie są oni i 
nigdy nie byli członkami gospodarstwa 
domowego ani partnerami życiowymi 
ORAZ ofiara nie ma jeszcze 18 lat 
ORAZ strona pozwana ma skończone 
18 lat. Nakazu o ochronę przed 
zastraszaniem nie można udzielić, jeśli 
dotyczy dwóch osób niepełnoletnich 
lub dwóch osób dorosłych, czy też jeśli 
osobę dorosłą nęka lub prześladuje 
osoba niepełnoletnia.

Nakazy ochrony przed przemocą na tle 
seksualnym (SVPO) mają zastosowanie 
w przypadkach przemocy na tle 
seksualnym*, gdzie ofiarę i sprawcę 
nigdy nie łączyły stosunki rodzinne, 
nigdy nie były członkami gospodarstwa 
domowego ani partnerami życiowymi. 
Ochrona przed przemocą na tle 
seksualnym może zostać przyznana, 
jeśli, na przykład, ofiarę i stronę 
pozwaną łączą następujące stosunki:

PFA
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* Zgodnie z definicją przedstawioną w Artykule 18 
Kodeksu Karnego

** Aby osoba dorosła mogła złożyć wniosek w 
imieniu osoby niepełnoletniej, osoba dorosła musi 
być rodzicem, opiekunem prawnym lub dorosłym 
członkiem gospodarstwa domowego.



Nakazów 
ochrony 
cywilnej

Opcje w zakresie

w Pensylwanii

W Pensylwanii dostępne są 
trzy różne opcje nakazów 
ochrony cywilnej, które 
zapewniają ofiarom określonych 
przestępstw zabezpieczenie 
przed doświadczaniem dalszej 
przemocy ze strony sprawcy.

O nakazy ochronę cywilną można ubiegać 
się niezależnie od tego, czy sprawa 
została zgłoszona na policję. Przed 
ubieganiem się o nakaz ochrony cywilnej 
zaleca się kontakt z lokalnym programem 
pomocy w zakresie przemocy na tle 
seksualnym lub przemocy domowej, 
doradcą prawnym i/lub prawnikiem w celu 
dokładnej analizy dostępnych opcji.

Niniejszej broszury nie należy traktować 
na równi z profesjonalną poradą prawną.
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Niniejszy projekt jest finansowany z subdotacji nr 26422 przyznanej 
przez PCCD, na rzecz Oddziału Administracyjnego Sądów Pensylwanii 

(AOPC, Administrative Office of Pennsylvania Courts) oraz przez 
oddział AOPC na rzecz Pennsylvania Coalition Against Rape na mocy 

przekazania na drodze porozumienia. Wszelkie opinie, ustalenia, wnioski 
i zalecenia zawarte w niniejszej publikacji pochodzą od jej autorów i nie 

muszą odzwierciedlać poglądów PCCD, AOPC lub Amerykańskiego 
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