
Наредби за заштита од 
домашно насилство (ADVO) 

кои ги издава полицијата
Краток преглед на измените на  

Crimes (Domestic & Personal Violence) Act

Домашното и семејното насилство 
и понатаму е голем проблем во Нов 
Јужен Велс. За жал, секоја година три од 
четири убиства се случуваат дома и 
луѓето умираат од раката на некој близок. 
Домашното и семејното насилство исто 
така им нанесува штета на децата кои се 
сведоци на насилството или кои се 
повредени како последица на тоа што 
се изложени на насилство или затоа што 
се обидуваат да спречат лицето што го 
сакаат да биде повредено.  
Со цел веднаш да им понуди заштита на жртвите на 
домашно и семејно насилство, владата на Нов Јужен 
Велс одобри важни измени на Crimes (Domestic & 
Personal Violence) Act 2007 [Закон за престапи (домашно 
и лично насилство) од 2007 г.]. Овие измени ќе стапат 
на сила од 20ти мај, 2014 г.

Со овие информации се објаснува како овие измени 
ќе влијаат на полициските овластувања во врска 
со домашното и семејното насилство. 

Од 20ти мај, 2014 г., полицијата во Нов Јужен Велс ќе 
има поголеми овластувања според законот, и тоа во 
две главни области:

1. ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА 
ДАВАЊЕ НАРЕДБИ И ПРИВЕДУВАЊЕ

Полицијата ќе може да дава наредби и приведува 
престапници при поднесување на барања за 
привремени наредби за заштита од домашно 
насилство (ADVOs) [apprehended domestic 
violence orders (ADVOs)] и нивно доставување до 
сторителите. Тоа значи дека ако полицијата се 
сомнева или верува дека се случило или постои 
веројатност да се случи домашно насилство, 
полицијата ќе поднесе барање за Provisional 
ADVO [Привремена ADVO-наредба].    

Полицијата може да ги преземе овие мерки дури 
и ако жртвата не сака да поднесе жалба. Ова се 
прави со цел да се контролира движењето на 
престапникот додека полицијата поднесува 
барање за ADVO-наредба и обезбедува жртвата/
жртвите и другите лица на кои им треба полициска 
заштита да бидат безбедни. 

Кои се можните наредби што може да ги 
даде полицијата? 
На полицијата и стојат на располагање повеќе 
можности при давање наредби на престапниците, 
вклучувајќи да останат на местото каде што ќе ги 
најде полицијата или да отидат во полициска 
станица во придружба на полицајци и да 
останат таму.

Овие овластувања за давање наредби се користат 
со намера да се поднесе барање за привремена 
ADVO-наредба. Полицијата може да ја избере 
наредбата за која смета дека е најсоодветна во 
ситуацијата со која се соочува.

Наредба престапникот да замине во 
придружба на полицијата: Постои поголема 
веројатност полицијата да ја даде оваа наредба 
бидејќи со отстранувањето на престапникот, 
жртвата ќе биде подобро заштитена се додека 
на престапникот му се достави привремената 
ADVO-наредба. За да може престапникот 
безбедно да се превезе со полициско возило 
до полициската станица, полицијата може 
привремено да го задржи и да го претресе. 
Откако престапникот ќе пристигне во 
полициската станица, тој повеќе нема да биде 
принудно задржуван, меѓутоа ќе му биде 
наредено да остане во станицата.

Колку време ќе трае наредбата?
Полициската наредба престапникот да остане 
во полициската станица ќе трае толку време 
колку што во разумни граници и е потребно на 
полицијата да поднесе барање и да ја достави 
привремената ADVO-наредба.
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Дали престапникот може да одбие да 
се придржува до наредбата да остане 
во полициската станица или да не ја 
почитува наредбата?
Одбивањето или непочитувањето на 
полициската наредба не е прекршок, меѓутоа 
полицијата може да го притвори престапникот 
за да му ја достави привремената ADVO-наредба. 
Полицијата може да користи овластувања во 
разумни граници за да го задржи лицето во 
притвор. Ако лицето се спротиставува на тоа, 
и/или ги нападне полицајците додека трае 
притворот, тогаш тој/таа може да биде обвинет/а 
за овие прекршоци. 

Колку време престапникот може да биде 
задржан во притвор?
Престапникот може да биде задржан во притвор 
најмногу два часа. Ова не го вклучува времето 
што е потребно во разумни граници да се стигне 
до полициската станица или некое друго место.

2. ВИШИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 
ИСТО ТАКА ЌЕ БИДАТ ОВЛАСТЕНИ 
ДА ДОНЕСУВААТ ОДЛУКА ВО ВРСКА 
СО БАРАЊАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИ 
ADVO-НАРЕДБИ

Тоа значи дека најголем број од барањата за 
привремени ADVO-наредби во врска со домашно 
и семејно насилство ќе им се доставуваат на 
вишите полициски службеници наместо на 
овластени судии од судот. 

Со оваа нова постапка ќе се овозможи жртвите кои 
се изложени на опасност од насилство побрзо и 
веднаш да добиваат привремени ADVO-наредби. 

Со тоа исто така полицијата и судовите ќе заштедат 
време и средства за да осигураат жртвите да бидат 
веднаш заштитени и поголем број на престапници 
да се одвраќаат од вршење на домашно насилство. 

Одлуки во врска со барања за наредби од 
страна на виши полициски службеници
Виш полициски службеник е службеник кој има чин 
на Sergeant или повисок чин.

Вишиот полициски службеник мора да одлучи дали 
постои причина во разумни граници за поднесување 
на барање за привремена ADVO-наредба. Неговата 
одлука се заснова на барањето од полицијата 
и податоците кои се познати при поднесувањето 
на барањето. Вишите полициски службеници ќе 
го разгледаат извештајот на службеникот кој го 
испитува случајот и одлучуваат дали веднаш треба 
да се издаде налог за да се зачува безбедноста на 
лицето/лицата и имотот. Оваа постапка се вика ‘Legal 
Test’ (‘Правна проверка’). Станува збор за истата 
проверка која ја користат овластените судии при 
доделување на привремени наредби за заштита од 
домашно насилство.

Услови на привремените ADVO-наредби 
Вишиот полициски службеник може да ги одобри, 
одбие или измени условите на привремената 
ADVO-наредба кои ги бара полицискиот 
службеник што доставува барање.

Привремената ADVO-наредба мора да биде изложена 
на списокот за домашно насилство во соодветниот 
суд следниот ден кога се истакнува списокот, но не 
покасно од 28 дена од издавањето на наредбата.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте 
ги во LawAccess на 1300 888 529. 


