ШТО ТРЕБА ДА
НАПРАВАМ?

НАТАМОШНИ
ИНФОРМАЦИИ

За наредби против
домашно насилство (DVO)
издадени пред: Може да
НОЕМВРИ
изберете вашата наредба
2017 Г.
DVO да биде пријавена во
секое време за да се осигури дека сте
заштитени во целата држава.

Ако не сте сигурни дали треба
да преземете некакво дејствие,
или ако имате натамошни прашања,
посетет го www.ag.gov.au/ndvos
за информации што се однесуваат
на вашата држава или територија,
или стапете во контакт со вашиот
локален суд.
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Тоа можете да го направите така што ќе
поднесете барање до кој и да било локален
суд во Австралија. Тој суд не мора да биде во
државата или територијата каде што била
издадена вашата наредба.
Ако не намеравате да патувате или да
живеете во друга држава или територија во
Австралија, може да изберете да не ја
пријавувате вашата наредба. Ќе останете
заштитени во државата или територијата
каде што била издадена наредбата DVO.
За наредби DVO издадени
на или по: Вашата наредба
DVO автоматски е признаена
во целата земја и вие не
треба да преземате никакви
натамошни дејствија.

НАЦИОНАЛНО
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА НАРЕДБИТЕ ПРОТИВ ДОМАШНО НАСИЛСТВО

ВОВЕДЕНА Е НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА НАРЕДБИ ПРОТИВ
ДОМАШНО НАСИЛСТВО
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2017 Г.

Μакедонски / Macedonian
National Enforcement of
Domestic Violence Orders
www.ag.gov.au/ndvos

НАЦИОНАЛНО

СПРОВЕДУВАЊЕ
НА НАРЕДБИТЕ ПРОТИВ ДОМАШНО НАСИЛСТВО

ЗАШТИТУВАЊЕ НА
ЖРТВИТЕ

СПРОВЕДУВАЊЕ НА
НАРЕДБИТЕ DVO

Националната програма за наредби против
домашно насилство (National Domestic Violence
Order Scheme) ја засилува заштитата на жртвите
и на нивните семејства.

Вршите кривично дело ако не се придржувате
кон условите од наредбата DVO.

Веќе нема потреба да поднесувате барање за да
ја регистрирате вашата наредба DVO во друга
држава или територија во Австралија за да може
таа да се спроведе.

ОСНОВИ
Семејното и домашното насилство се
неприфатливи. Безбедноста на жртвата е од
основна важност.
Во целата земја се воведени нови закони
за да се подобри заштитата на жртвите на
домашно насилство.
Во минатото, наредбите против домашно
насилство важеа само во таа држава
или територија во која беа издадени или
регистрирани.
Сега тоа се измени.
На 25 ноември 2017 г. почна Националната
програма за наредби против домашно
насилство. Сите наредби DVO издадени од
25 ноември 2017 г. сега во целата земја
автоматски се признаваат и спроведуваат.

Ако имате важечка наредба DVO што била
издадена пред 25 ноември 2017 г., таа може
да биде признаена во целата земја преку
поднесување барање до суд.
Локалните судови ширум цела Австралија можат
да ја изменат и дополнат национално признаената
наредба DVO без оглед на тоа каде била издадена.

Наредбата DVO веќе не е ограничена со
границите на државите или териториите.
Сите издадени наредби DVO важат во
цела Австралија.
ВО ВАШАТА ДРЖАВА ИЛИ ТЕРИТОРИЈА,
НАРЕДБАТА DVO МОЖЕ ДА СЕ ВИКА
НАРЕДБА ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ (INTERVENTION
ORDER), НАРЕДБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО
НАСИЛСТВО (FAMILY VIOLENCE ORDER),
НАРЕДБА ПОРАДИ СТРАВ ОД ДОМАШНО
НАСИЛСТВО (APPREHENDED DOMESTIC
VIOLENCE ORDER) ИЛИ НАРЕДБА ЗА
ЗАШТИТА (PROTECTION ORDER).

Локалната полиција ќе продолжи да ги
спроведува условите од сите наредби DVO
издадени во нивната држава или територија,
без оглед на тоа каде биле издадени.
Постојните закони
на државите и
териториите што
ги штитат жртвите
и засегнатите
членови на
семејството од
домашно насилство
не се изменети.

ОТСТРАНУВАЊЕ
НА ДРЖАВНИТЕ
И ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ

ГРАНИЦИ

СЕГА МОЖЕМЕ ПОДОБРО ДА ГИ
ЗАШТИТИМЕ АВСТРАЛИЈЦИТЕ

www.ag.gov.au/ndvos

