
Кхиэло (судо) таллам 
бечу хенахь г1о дар

Шайна зулам динчу адамийн ю
дуьхьало яран бакъо

ХИЛЛА ДОЛУ ЗЕ МЕТТАХ1ОТТАДАР
Шайна зулам динчу адамех лаьцна долчу Законца иштта шайна 
зулам динчу адамашна компенсаци яларан бакъо хила еза, 
масала:

• церан йохийна, царна г1о деш хилла йолу х1ума хийца 
(масала: б1аргах духку куьзганаш),

• цара психотерапийна йина харж меттах1оттаян,
• церан бохийна аьтто меттах1оттабан компенсаци,
• церан делла (йа дайина) адамаш д1адухкуш хилла харж 

меттах1отторан компенсаци,
• цара лайна цамгарех йог1уш йолу компенсаци (массо а 

цхьанатоьхча).

Оха рекомендаци йо мелла сиха хаам бар х1иттийна йолу 
хенаш т1ех ца йовлита!

Социальни кхачояран Министерстван службано хаамаш бо,
Тел.: 05 99 88,  www.sozialministeriumservice.at йа бохам хиллехь, 
сихха г1о кхочур долчу номерца: 0800 112 112

СИХХА Г1О ДЕШ ВЕРГ, ШОЗЗА ДУКХА Г1О 
ДЕШ ВЕРГ САННА ВУ
Хьуна йа хьан беранна могашалла эшош, сексуальни йа 
психологически ницкъ бина? Хьуна йа хьан гергара наханна 
зулам дина? Ткъа хьуна ца хаа-кх х1ун дан деза?

Х1ора а, шена зулам дина долу адам, ша х1ун дан деза ца хууш, 
доьхна, г1орасиз хуьлу Т1аьххьаре а полицига а, пачхьалкхан 
кхиэле (суде) а цо хаийтича, цунна девза (1ема) ша дан дезариг. 
И санна дерг хилча, сихонца профессиональни г1о кхачар ч1ог1а 
мехала ду

Кхиэлехь (судехь) таллам бечу хенахь, х1окху сайтанна т1ехь  
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung долу г1о даран 
г1ирсаш, шайна зулам диначу адамашна сихха т1екхочехь а ду, 
бюрократин доьхьалло а йоцуш, мах бала безаш а доцуш,

• нагахь санна полицига йа прокуратурига д1ахьедар 
(заявлении) д1аделла делахь,

• нагахь санна уголовни жоьпаллин болх х1инца а болийна 
бацахь.

Бохам хилча, сихха г1о дийр долу номер: 
0800 112 112
Мах а ца боккхуш, ц1е къайла а йоккхуш, шайна зулам динчу 
адамашна г1о деш болу юристаш, психологаш, г1одаран говзалла 
йолу г1оьнчаш. Кхиелехь (судехь) таллам бечу хенахь цхьадолчу 
адамашна г1о-накъосталла деш йолчу учрежденех лаьцна 
информаци

Мах ца боккхуш. 
Немцойн а, ингалзан а меттанашкахь

Иза Федеральни юстицин министерствано долийна г1уллакх ду,
WEISSER RING ц1е йолчу организацийно накъосталла а деш.

Т1ЕТОЬХЧА ПАЙДЕХЬ ХИР ДОЛУ 
Т1ЕХЬАЖОРАШ:
• Полицийга хаам бо телефон: 059133
• Зударийн тешамаллин телефон: 0800 222 555
• www.sozialministeriumservice.at, 05 99 88
• www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung
• www.pb-fachstelle.at
• www.oe-kinderschutzzentren.at
• www.gewaltinfo.at
• www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen
• www.gewaltschutzzentrum.at, 0800 700 217
• www.haltdergewalt.at
• www.sexuellegewalt.at
• www.weisser-ring.at
• www.neustart.at
• www.kija.at
• www.frauenhaeuser-zoef.at
• www.aoef.at
• www.netzwerk-frauenberatung.at
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Tschetschenisch

0800 112 112БОХАМ ХИЛЧА, СИХХА Г1О ДИЙР ДОЛУ НОМЕР

0800 112 112БОХАМ ХИЛЧА, СИХХА Г1О ДИЙР ДОЛУ НОМЕР



Хьан махкахь хьан къаьсттина хилла йолу ситуаци кхиэлехь 
(судехь) толлучу хенахь хьуна г1о-накъосталла дан дезаш 
йолчу учрежденийн чулацаран кехат (хаам) карор бу х1окху 
т1ехьажорехь: 
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung.

ШУЬЙРАЧУ ХААМИЙН Г1ИРСАШЦА ДОЬЗНА 
ДОЛУ УГОЛОВНИ Г1УЛЛАКХАШ КХИЭЛЕХЬ 
(СУДЕХЬ) ТОЛЛУШ ДОЛЧУ ХЕНАХЬ ДЕШ ДОЛУ 
Г1О-НАКЪОСТАЛЛА
Кхиэлехь (судехь) болх д1ахьош болчу хенахь деш долу 
накъосталла вовшех хоттаделла долчу шина тайпана хуьлу:

Кхиэлан (судан) болх д1ахьош болчу хенахь оцу 
адамийн синтем меттахь латтош болу болххий,
Эшам хилла болчу нахана кхоччуш кхерамазалла латтаеш болу 
болххий. Кхин а оцу адамийн дегнашна хуьлуш болу ницкъ сов ца 
балийта царна иштта г1о дан деза:
• цара яздинчу заявленига полицехь а, кхиэлехь а хьовсучу 

хенахь, оцу адамашна информаци хилийта еза оцу хьовсарах 
лаьцна, заявлени яздинчу хенера дуьйнна и хьовсар 
чекхдаллалца,

• оцу адамашна х1оранна а ц1арах г1о деш хила деза церан 
полицехь хуьлуш долчу вовшахкхетаршкахь а, кхиэлан 
заседанешкахь а.

Масала, дукхачу хьолехь шайна зулам хилла долу адамаш кхоьруш 
хуьлу хилларг ма дарра д1адийца и зулам дина аьлла бехке деш 
долу адам долчохь. Ишттачу хилларшкахь, кхиэлан болх д1ахьочу 
хенахь, шайна зулам динчу нахана законца магийна долу г1о до, 
къасттийна йолчу заседанешкахь цаьрга хаттарш а до, цаьрга ла а 
дуг1у

Кхиэлан болх д1ахьочу хенахь юридически г1о-
накъосталла дар ишшта хуьлу:
Хьехаршца г1о а до, адвокатурин векалга г1о а дойту кхиэлан болх 
д1ахьочу хенахь; оцу г1о даран 1алашо ю кхиэлан процессашкахь 
шайна зулам хиллачу адамийн бакъонаш меттах1оттаяйтар, 
масала, царна хьехамаш барца а, царна хилла зе-зулам 
меттах1отто дезар зуламхошна т1едожорца а.

Шуьйрачу хаамийн г1ирсех лаьцна долчу Законца, кхиэлан процесс 
д1айоьдучу хенахь деш долу психосоциальни а, юридически а г1о-
накъосталла иштта хила а тарло, масала:

• хилла зе меттах1оттадарца
• медиа-ресурсаш долахь йолчаьргара схьаяхарца 
• кхиэлан сацам зорбане тохарца

оьшуш ду.

Кхиэлан процессаш д1айоьлхучу хенахь оцу адамашна деш 
долчу г1о-накъосталлийна оьшуш йолу харж Федеральни 
юстицин министерствана т1ейожош ю.

БАКЪОНЕХЬ МУЬЛХАЧУ АДАМАШНА ДЕШ 
ДУ КХИЭЛАН ПРОЦЕССАШКАХЬ Г1О?
Бакъонехь кхиэлан процессашкахь г1о дан дезаш ду ишттачу 
адамашна:

• шайна зуламхоша хаа а хууш ницкъ бинчу адамашна 
(масала, шен дег1анна чевнаш йинчу адамна а, шена талор 
динчу адамна а), йа зуламхойн куьйгаллин к1елахь хилар 
бахаьанехь шайна зулам динчу адамашна

• шайна боккъалла а кхерам туьссуш хиллачу адамашна 
(масала, вуьйр ву (йуьйр ю) бохуш),

• сексуальни ницкъ бина долу адамашна,
• террористически зуламех зе хилла долчу адамашна,
• зуламхоша т1аьхьабовларца хьийзийначу адамашна, 

зуламхоша интернетехь буллинг еш (ян ца еза боьха забарш 
еш, т1ехтохамаш беш)хьийзийначу адамашна йа зуламхоша 
зуламна т1етоьттуш хийзийначу адамашна,

• ца хууш аьлла долчу дешнаш бахьанехь хьийзийначу 
адамашна, боцу бехк т1етоьттуш (д1акъевлина долчу зулам 
талларан г1уллакх т1ера бехкаш т1етоьттуш) хьийзийначу 
адамашна, шайн синкхетамаш, синдезарш дохош, 
т1ехбеттамаш беш хьийзийначу адамашна, шайх лаьцна 
эладитташ кхуллуш, даржош хьийзийначу адамашна, нагахь 
санна цхьайолчу билгалонашца хила тарлуш делахь и 
зуламаш телекоммуникацишца а, компьютерни г1ирсашца 
лелийна хилар,

• зуламхоша ницкъ беш гина волу (теш волу) кхиазхо 
(доьзалехь бина ницкъ, берашна т1ехь бина ницкъ).

Иштта кхиэлан процессашкахь г1о дан дезаш хиларан бакъо ю 
шайн доьзалхочух девллачу адамийн (масала, доьзалхо вийна 
хилар баханехь йа некъан транспортни бохамехь вийна хилар 
бахьанехь).
Лакхахь йуьйцуш йолу бакъо бух болуш хуьлу, нагахь санна оцу 
зуламаш хиллачу адамашна деш долу г1о церан процессуальни 
бакъонаш ларъеш делахь. Цуьнца цхьана тидаме лаца деза оцу 
адамашна и г1о оьшуш хилар а (лууш хилар).

КХИЭЛАН ПРОЦЕССАШКАХЬ ГРАЖДАНСКИ 
Г1УЛЛАКХАШКА ХЬОВСАРШ ДЕЧУ ХЕНАХЬ 
ДЕШ ДОЛУ Г1О
Уголовни производство д1ахьочу хенахь йа цул т1аьхьа шайна 
зе-зулам хиллачу адамашна эша тарло кхинйолу кхиэлан 
процедураш. Ишттачарех хила тарло «граждански г1уллакхаш», 
масала, хилла зе меттах1оттадойтуш  йолу процесс йа майрий-
зудий д1асакъасторан процесс. Нагахь санна кхиэлехь (судехь) 
граждански г1уллакх толлучу хенахь, цигахь дакъа лоцуш шена 
зе-зулам хилларг  а, и зе-зулам динарг а велахь, и толлуш долу 
г1уллакх уголовни г1уллакхца уьйр йолуш а делахь, оцу зе-зулам 
хиллачуьнан бакъо ю шена психосоциальни г1о деха.

КХИЭЛО (СУДО) ТАЛЛАМ БЕЧУ ХЕНАХЬ – ШУН 
БАКЪО Ю ШАЙНА Г1О-НАКЪОСТАЛЛА ДАН 
ДЕЗАШ ХИЛАРНА
Федеральни юстицин министерствано шайна зулам динчу 
адамашна г1о деш йолчу организацишна т1едиллина зуламхоша 
ницкъ беш хьийзийначу адамашна г1о-накъосталла дар, ма дарра 
аьлча:
• оьшуш йолу информаци  хилийтарца
• оьшуш йолу консультациш ярца
• полицехь а, кхиэлехь (судехь) а накъосталла дарца
• кхиэло (судо) бечу талламал хьалха а, таллам бечу хенахь а, 

таллам чекхболучу хенахь а г1о дарца
• шайна зулам динчу нехан бакъонаш кхочушяран т1ехь г1о 

дарца

Оха г1о дийр ду шуна оьшуш йолу учреждени лохуш

БЕРАШ А, КЕГИЙРХОЙ А
Къаьсттина терго ян езаш ю уггаре кегийрачу берийн Шуна а, шун 
гергарчарна а г1о хир ду кхузахь:

 !www.pb-fachstelle.at 
www.gewaltinfo.at 
Бохам хилча, сихха г1о дийр долу номер 0800 112 112

ЗУДАРИЙ
К1езга а дац, дагахьбалам болуш а ду, зударшна шайн доьзалашкахь 
сексуальни ницкъ беш хилар, зударий т1аьхьабовларца хьийзош 
хилар, зударий бух куш-оьцуш хилар. Иштта эшамаш хиллачу 
зударшна йина центраш ю, царна ницкъ ца бойтуш а, сихха оьшуш 
долу г1о деш а, зударшна хьехамаш беш йолу центраш а, царна цхьа 
хан яккха меттигаш луш йолу х1усамаш а

 !www.haltdergewalt.at 
www.gewaltschutzzentrum.at, 0800 700 217 
www.sexuellegewalt.at 
Зударийн тешамаллин телефон: 0800 222 555 
Бохам хилча, сихха г1о дийр долу номер: 0800 112 112

КХИНДОЛУ ЗУЛАМ ЛАЙНА АДАМАШ
Ерриге Австрия-пачхьалкхан латта т1ехь оцу адамийн 
г1уллакхаш кхиэлехь (судехь) толлучу хенахь, царна г1о дан деза 
информацийца а, хьехамашца а, царна оьшург хилийтарца а:

 !www.weisser-ring.at 
Бохам хилча, сихха г1о дийр долу номер: 0800 112 112

Ерриге Австрия-пачхьалкхан латта т1ехь оцу адамийн г1уллакхаш 
кхиэлехь (судехь) толлучу хенахь, царна г1о-накъосталла дан деза

 !www.neustart.at


