
Підтримка під час 
судових процесів

Жертви злочинів мають
право на захист

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Жертви злочинів можуть мати право на вимогу 
відшкодування відповідно до Закону про жертв злочинів, 
наприклад, на

• заміну пошкоджених допоміжних засобів  
(наприклад, окуляри),

• витрати на психотерапію,
• компенсацію втраченої вигоди,
• компенсацію витрат на поховання,
• перенесені хвороби (загальне відшкодування).

Рекомендуємо проінформувати щонайшвидше, 
адже терміни не можна пропускати!

Інформація від служби Міністерства соціального 
забезпечення, тел.:  05 99 88,  www.sozialministerium-
service.at або за номером екстреної допомоги для 
постраждалих 0800 112 112

ХТО ДОПОМАГАЄ ШВИДКО, ДОПОМАГАЄ 
ВДВІЧІ БІЛЬШЕ

Ви або ваша дитина зазнали фізичного, сексуального 
чи психологічного насильства? Ви або ваші родичі 
постраждали через злочинні дії? І тепер ви не знаєте, що 
робити?

Кожен, хто став жертвою злочину, часто відчуває себе 
невпевненим, розгубленим та безпорадним. Зрештою, 
звернення до таких органів, як поліція та суди, зазвичай є 
цілком новим досвідом. У такому разі швидка професійна 
допомога має особливо важливе значення.

Засоби підтримки під час судових розглядів, перелічені на 
сайті  www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung, доступні 
швидко, без зайвої бюрократії та на безоплатній основі 
для всіх жертв злочинів,

• якщо вже була надана заява до поліції або 
прокуратури,

• якщо процедура притягнення до кримінальної 
відповідальності ще не була розпочата.

Номер екстреної допомоги для 
постраждалих: 0800 112 112

Безкоштовна та анонімна допомога жертвам злочинів 
від юристів, психологів та професійно підготовлених 
помічників. Інформація про установи, які пропонують 
підтримку під час судових процесів для певних груп людей.

Безкоштовно.
Німецькою та англійською мовами.

Ініціатива Федерального міністерства юстиції,
за підтримки WEISSER RING.

ДОДАТКОВІ КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

• Повідомлення до поліції: 059133
• Телефон довіри для жінок: 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

Ст
ан

ом
 н

а:
 2

02
3/

05

Ukrainisch

0800 112 112НОМЕР ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ

0800 112 112НОМЕР ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ



Перелік усіх установ, які надають підтримку під час 
судових процесів стосовно вашої особливої ситуації у 
вашому регіоні, можна знайти за посиланням 
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung.

ПІДТРИМКА ПІД ЧАС СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ТА 
ПРОЦЕДУРАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗМІ

Підтримка під час судових процесів складається з двох тісно 
пов’язаних галузей:

Психологічна підтримка під час судових процесів:
Постраждалі жертви повинні відчувати себе максимально 
безпечно під час цього процесу та отримувати підтримку 
в подоланні емоційного навантаження, перш за все за 
допомогою:
• інформації про процеси в поліції та суді з моменту 

написання заяви до закінчення процесу,
• персональний супровід на зустрічах із поліцією та у 

судових засіданнях.

Наприклад, часто у потерпілих присутній страх 
перед необхідністю давати свідчення в присутності 
обвинуваченого. У цих випадках підтримка під час судових 
процесів надає допомогу потерпілим у тих межах, як це 
дозволено законом, у поданні клопотання про проведення 
окремого слухання під час провадження.

Юридична підтримка під час судових процесів:
Консультування та представництво адвоката під час 
усього провадження; метою є захист прав потерпілих у 
судових процесах та, наприклад, надання консультацій 
та представництво потерпілих у пред’явленні вимог про 
відшкодування збитків.

Відповідно до Закону про ЗМІ, психосоціальна та юридична 
підтримка під час судових процесів також може надаватися, 
наприклад, коли вимагається:

• відшкодування збитків
• конфіскація медіа-ресурсів, або 
• публікація судового рішення 

Витрати на підтримку під час судових процесів 
покладаються на Федеральне міністерство юстиції.

ХТО МАЄ ПРАВО НА ПІДТРИМКУ ПІД ЧАС 
СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ?

Право на підтримку під час судових процесів мають 
особи,

• які зазнали насильства в результаті навмисного 
злочину (наприклад, які постраждали від нанесення 
тілесних ушкоджень або пограбування), або чиєю 
особистою залежністю могли скористуватися у 
такому злочині

• яким загрожували небезпекою (наприклад, 
вбивством),

• чия статева недоторканність була порушена 
(наприклад, жертви зґвалтування або сексуального 
насильства),

• які стали жертвами терористичних актів,
• які стали жертвами переслідування, булінгу в 

інтернеті або підбурювання,
• які постраждали від обмовляння, звинувачення у 

вже припиненому кримінальному злочині, через 
образу почуттів чи розповсюдження наклепу, якщо 
на підставі певних ознак можна припустити, що таке 
діяння було вчинено за допомогою телекомунікацій 
або з використанням комп’ютерної системи,

• неповнолітні, які безпосередньо стали свідками 
насильства (сімейне насильство, насильство над 
дітьми).

Особи, які втратили рідну людину внаслідок 
кримінального злочину (наприклад, через вбивство або 
дорожньо-транспортну пригоду, що призвела до смерті), 
також можуть мати право на підтримку під час судових 
процесів.

Право на це є дійсним, якщо підтримка під час судових 
процесів необхідна для захисту процесуальних 
прав потерпілих. При цьому враховується особиста 
зацікавленість потерпілих.

ПІДТРИМКА ПІД ЧАС СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ  
У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

На додаток до кримінального провадження або після 
нього, жертви іноді можуть зіткнутися з подальшими 
судовими процедурами. Такими «цивільними справами» 
є, наприклад, процес відшкодування збитків або 
розірвання шлюбу. Якщо цивільна справа за участі 
потерпілого та обвинуваченого фактично пов’язана з 
кримінальним провадженням, потерпілий знову може 
скористатися психосоціальною підтримкою під час 
судового процесу.

ПІДТРИМКА ПІД ЧАС СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ — 
ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА ЦЕ!

Федеральне міністерство юстиції доручило організаціям із 
захисту та підтримки жертв злочинів надавати поради та 
допомогу людям, які постраждали від насильства, а саме:
• інформування
• консультування
• супровід у поліції та у суді
• підтримка до, протягом і після судових процедур
• підтримка у реалізації прав потерпілих

Ми допоможемо вам знайти відповідну для вас 
установу:

ДІТИ ТА МОЛОДЬ
Особливого захисту потребують наймолодші. Ви та ваші 
рідні можете отримати допомогу тут:

 !www.pb-fachstelle.at 
www.gewaltinfo.at 
Номер екстреної допомоги для постраждалих:  
0800 112 112

ЖІНКИ
Домашнє насильство, сексуальне насильство, 
переслідування та торгівля жінками, на жаль, не 
рідкість. Для постраждалих жінок є центри захисту від 
насильства, виклик екстреної допомоги для жінок, жіночі 
консультаційні центри та притулки для жінок:

 !www.haltdergewalt.at 
www.gewaltschutzzentrum.at, 0800 700 217 
www.sexuellegewalt.at 
Телефон довіри для жінок: 0800 222 555 
Номер екстреної допомоги для постраждалих:  
0800 112 112

ІНШІ ЖЕРТВИ
Інформація, консультування, обслуговування, надання 
допомоги та підтримки під час судових процесів на всій 
території Австрії:

 !www.weisser-ring.at 
Номер екстреної допомоги для постраждалих:  
0800 112 112

Надання підтримки під час судових процесів по всій 
території Австрії:

 !www.neustart.at


