
Έκδοση ADVO από 
την αστυνομία

Περίληψη αλλαγών στο νόμο  
Crimes (Domestic & Personal Violence) Act

Η οικιακή και ενδοοικογενειακή βία 
εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη 
ανησυχία και προβληματισμό στην 
ΝΝΟ. Δυστυχώς, περίπου τρεις στις 
τέσσερις ανθρωποκτονίες διαπράττονται 
κάθε χρόνο στο σπίτι και άνθρωποι 
πεθαίνουν από το χέρι κάποιου 
κοντινού τους προσώπου. Η οικιακή και 
ενδοοικογενειακή βία βλάπτει και τα 
παιδιά, τα οποία γίνονται μάρτυρες της 
βίας στο σπίτι, αποτελούν το στόχο της ή 
προσπαθούν να αποτρέψουν την άσκησή 
της σε κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. 
Προκειμένου να παράσχει άμεση προστασία στα 
θύματα της οικιακής και ενδοοικογενειακής βίας, 
η κυβέρνηση της ΝΝΟ έχει εγκρίνει σημαντικές αλλαγές 
στο νόμο Crimes (Domestic & Personal Violence) Act 2007 
[Ποινικός Νόμος (Οικιακής & Προσωπικής Βίας) 2007]. 
Οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ στις 20 Μαΐου 2014.

Αυτές οι πληροφορίες περιγράφουν το πώς θα 
επηρεάσουν αυτές οι αλλαγές τις αρμοδιότητες της 
αστυνομίας όσον αφορά την οικιακή και 
ενδοοικογενειακή βία. 

Από τις 20 Μαΐου 2014, η αστυνομία της ΝΝΟ θα έχει 
ενισχυμένες αρμοδιότητες βάσει του νόμου σε δύο 
βασικά πεδία:

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ  
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η αστυνομία θα μπορεί να δίνει εντολές και να 
κρατεί παραβάτες με σκοπό την κατάθεση αίτησης 
και την επίδοση προσωρινών περιοριστικών εντολών 
αναμενόμενης οικιακής βίας [apprehended domestic 
violence orders, ADVOs]. Αυτό σημαίνει ότι, αν η 
αστυνομία υποπτεύεται ή πιστεύει ότι έχει συμβεί 

ή ενδέχεται να συμβεί περιστατικό οικιακής βίας, 
θα αιτηθεί την έκδοση μιας προσωρινής εντολής 
ADVO [Provisional ADVO]. Η αστυνομία μπορεί να 
προβεί σε αυτήν την ενέργεια, ακόμη κι αν το θύμα 
δεν είναι πρόθυμο να κάνει καταγγελία. Στόχος είναι να 
ελεγχθούν οι κινήσεις του παραβάτη κατά την υποβολή 
αίτησης για ADVO και να διασφαλιστεί ότι το θύμα/τα 
θύματα και άλλα άτομα που χρειάζονται αστυνομική 
προστασία θα είναι και θα παραμείνουν ασφαλή. 

Ποιες επιλογές εντολών έχει η αστυνομία; 
Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της διάφορες επιλογές 
εντολών σε έναν παραβάτη, όπως να τον υποχρεώσει 
να παραμείνει σε χώρους, όπου μπορεί να τον βρει ή να 
τον συνοδεύσει σε ένα αστυνομικό τμήμα, όπου και 
πρέπει να παραμείνει.

Αυτές οι αρμοδιότητες εντολής ασκούνται προκειμένου 
να κατατεθεί αίτηση για προσωρινή εντολή ADVO. 
H αστυνομία μπορεί να επιλέξει το είδος εντολής που 
θεωρεί πιο κατάλληλο ανάλογα με την περίσταση.

Εντολή στον παραβάτη να ακολουθήσει την 
αστυνομία: Είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει η 
αστυνομία αυτήν την επιλογή, επειδή επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη προστασία του θύματος, 
απομακρύνοντας τον παραβάτη, έως ότου επιδοθεί μια 
προσωρινή εντολή ADVΟ. Για την ασφαλή μεταφορά 
του στο αστυνομικό τμήμα με περιπολικό, η αστυνομία 
μπορεί να κρατήσει προσωρινά τον κατηγορούμενο και 
να του κάνει σωματική έρευνα. Μόλις ο κατηγορούμενος 
φτάσει στο τμήμα, δεν θα βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, 
αλλά υπό εντολή να παραμείνει στο τμήμα.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει η αστυνομική 
εντολή;
Η αστυνομική εντολή για παραμονή στο τμήμα μπορεί 
να διαρκέσει όσο είναι λογικά αναγκαίο, προκειμένου 
η αστυνομία να αιτηθεί και να επιδώσει μια προσωρινή 
εντολή ADVO.
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Μπορεί ο κατηγορούμενος να αρνηθεί ή να 
μην συμμορφωθεί με την αστυνομική εντολή 
να παραμείνει στο τμήμα;
Η άρνηση ή μη συμμόρφωση με την αστυνομική εντολή 
δεν συνιστά αδίκημα αλλά, αν συμβεί, η αστυνομία 
μπορεί να κρατήσει τον κατηγορούμενο, προκειμένου 
να επιδώσει την προσωρινή εντολή ADVO. Η αστυνομία 
μπορεί να χρησιμοποιήσει εύλογη βία για να κρατήσει 
ένα άτομο. Αν το άτομο προβάλει αντίσταση ή/και 
επιτεθεί στα αστυνομικά όργανα κατά τη διαδικασία 
κράτησης, θα του απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες. 

Για πόσο διάστημα μπορεί να κρατηθεί ένας 
κατηγορούμενος από την αστυνομία;
Ο κατηγορούμενος μπορεί να κρατηθεί για έως δύο 
ώρες. Δεν συμπεριλαμβάνεται το εύλογο διάστημα 
μετάβασης στο αστυνομικό τμήμα ή σε άλλη τοποθεσία.

2. ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΏΡΙΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ADVOs

Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των αιτήσεων για 
προσωρινές εντολές ADVO σε υποθέσεις οικιακής και 
ενδοοικογενειακής βίας υποβάλλονται σε ανώτερους 
αστυνομικούς και όχι σε εξουσιοδοτημένους δικαστές.

Αυτή η νέα διαδικασία εξασφαλίζει ταχύτερη και άμεση 
πρόσβαση σε προσωρινές εντολές ADVO για τα θύματα 
που διατρέχουν κίνδυνο. Επιπλέον, εξοικονομεί χρόνο 
και πόρους για την αστυνομία και τα δικαστήρια, 
παρέχοντας άμεση προστασία στα θύματα και 
αποτρέποντας περισσότερο την άσκηση οικιακής 
βίας από τους παραβάτες.

Αξιολόγηση αιτήσεων από ανώτερους 
αστυνομικούς
Ένας ανώτερος αστυνομικός είναι ένας αξιωματούχος 
με βαθμό ανώτερο του αρχιφύλακα.

Ο ανώτερος αστυνομικός πρέπει να αποφασίσει αν 
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για μια προσωρινή εντολή 
ADVO. Η απόφασή του βασίζεται στην αίτηση της 
αστυνομίας και στις πληροφορίες που είναι γνωστές 
κατά τη στιγμή της αίτησης. Οι ανώτεροι αστυνομικοί 
λαμβάνουν υπόψη την αναφορά του αρμόδιου για 
την έρευνα υπαλλήλου και αποφασίζουν αν είναι 
απαραίτητο να εκδοθεί μια άμεση εντολή για την 
προστασία του ατόμου/των ατόμων ή της περιουσίας 
τους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται “Legal Test” 
("Νομική εξέταση"). Πρόκειται για την ίδια εξέταση που 
χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένους δικαστικούς 
κατά την έγκριση προσωρινών περιοριστικών εντολών 
αναμενόμενης οικιακής βίας.

Οι όροι προσωρινής εντολής ADVO 
Ο ανώτερος αστυνομικός μπορεί να εγκρίνει, να απορρίψει 
ή να αλλάξει τους όρους προσωρινής εντολής ADVO, 
τους οποίους αιτείται ο αστυνομικός.

Η προσωρινή εντολή ADVO πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο πινάκιο του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την 
επόμενη διαθέσιμη ημέρα, αλλά όχι αργότερα από 
28 ημέρες μετά την έκδοση της εντολής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
το LawAccess στο τηλέφωνο 1300 888 529. 


